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المستخمص:

حرصت الشريعة اإلسالمية عمػ رعايػة أفػراد المجتمػعل كالعنايػة بيػـل كالتعامػؿ
معيػػػػـ حسػػػػب إمكانػػػػاتيـ كطػػػػاقتيـل كمػػػػا اعتنػػػػت الشػػػػريعة اإلسػػػػالمية بػػػػذكم
االحتياجات الخاصة عناية خاصةل في عباداتيـل كمعامالتيـل كتسيير أمكرىـل
كفي ىذا الصدد جاءت ىذه الدراسة لتمقػي الضػكء عمػ اليػدايات الشػرعية فػي
التعامػػػؿ مػػػع ذكم االحتياجػػػات الخاصػػػة لالعميػػػافل كالصػػػـ كالػػػبكـل كأصػػػحاب
اإلعاقات الحركيةل كاإلعاقات العقمية)ل كحرصت الدراسة عم إبراز أىػـ اممػكر
التي جاءت في القرآف الكريـ كفي السنة النبكية في التعامؿ مع ىذه الفئػة مػف
المجتمػػػعل ككيفيػػػة دمجيػػػـ كاإلفػػػادة مػػػنيـ بمػػػا ال يجػػػرح مشػػػاعرىـل كخمصػػػت
الدراسة إل عظيـ عناية الشريعة بيـل كأف ذكم االحتياجات الخاصػة جػزء مػف
المجتمع يتحمؿ مسؤكليتول كيػؤدم دكره فػي الحيػاة عمػ قػدر اسػتطاعتول مػع
أمثمػػة مػػف الكاقػػع لكثيػػر مػػف ذكم االحتياجػػات الخاصػػة ممػػا قػػص عمينػػا القػرآف
الكريـ أك السنة النبكية أخبارىـ.
الكممػػات المفتاحية:ىػػداياتل الشػػريعةل ذكمل االحتياجػػاتل الخاصػػةل أصػػحابل
اليمـ.
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Extracted:
Islamic Sharia is keen to provide care to members of
society, take care of them, and deal with them according
to their capabilities and energies. Also, Islamic Sharia is
taking special care of people with special needs, in their
worship, dealings, and managing their affairs. Based on
that, this study was found to focus on the Legitimate
guidance to deal with individuals with special needs such
as (blind, deaf, dumb, motor and mental disabilities). The
study also shows the most important affairs that was
mentioned in the Holy Quran and Sunnah in dealing with
this special group of the society, integrate them and
benefit from them in a way that does not hurt their
feelings. In conclusion, Islamic Sharia provides great care
for individuals with special needs. Those people are part
of the society, who take responsibilitys, and play their
role in life as much as they can. With many examples
from reality that was taken from the Holy Quran and
Sunnah.
Keywords: Hedayat- Sharia- People With Special Pneeds-Eople- Determination.
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مقدمة:
الحمد هلل رب العػالميفل كالصػالة كالسػالـ عمػ نبينػا محمػد كعمػ آلػو كصػحبو
أجمعيفل كبعد.
فإف المجتمع اإلسالمي مجتمع يقكـ عم حفظ الحقكؽل كاكراـ النػاسل كتقػدير
مصػالحيـ الدينيػػة كالدنيكيػةل فػػي جميػػع فئػات المجتمػػعل ال فػػرؽ فػي ذلػػؾ بػػيف
عربػػي كال عجمػػيل كال أسػػكد كال أب ػيضل كال صػػحيو كال سػػقيـل إال مػػف خصػػيـ
اهلل تعال في كتابو مػف ىػذه الفئػة بػ مكر كاضػحةل كأحكػاـ ظػاىرةل راعػ فييػا
أحكاليـ.
كقػػد يػػدعي مػػدع أف فئػػة لذكم االحتياجػػات الخاصػػة) لػػيس ليػػـ فػػي الشػػريعة
مراعػػاةل كلػػيس ليػػـ أحكػػاـ خاصػػة بيػػـ حسػػب إمكانػػاتيـل لػػذا جػػاء ىػػذا البحػػث
ليجيػػب عػػف ىػػذا التسػػاؤؿل كيػػرد عمػ ىػػذا المػػدعيل كأف اهلل تعػػال كفػػؿ لػػذكم
االحتياجات الخاصة حاليـل كأقر ليـ أحكاما عامة كخاصةل كي تي الجكاب ىػذا
معتمدا عم ما جاء في كتاب ربنا عز كجؿ عم كجػو الخصػكص مػع مػا جػاء
فػػي السػػنة النبكيػػة المطيػػرة مػػف أحكػػاـ كأحػكاؿل كقػػد جػػاءت خطػػة البحػػث عمػ
النحك التالي.
أىمية المكضكع:
تكمػػف أىميػػػة المكضػػػكع فيمػػا يدعيػػػو الكثيػػػر مػػف أعػػػداء اإلسػػػالـ أف الشػػػريعة
اإلسالمية لـ تيتـ بذكم االحتياجات الخاصةل كقد كمفتيـ ب عباء كثيرة ال طاقة
ليـ بيال كأنو ال كفالة لحقيػـ فػي المجتمػعل فبنػاء عمػ ىػذاد كلمػرد عمػ ىػذه
المزاعـ جػاءت ىػذه الدراسػة لتمقػي الضػكء بمػا يمقػاه ذكك االحتياجػات الخاصػة
مف كػريـ رعايػة كاىتمػاـ فػي كتػاب اهلل تعػال كفػي سػنة نبينػا محمػد صػم اهلل
عميػػو كسػػمـل ككيػػؼ رعػػت الشػػريعة ىػػذه الفئػػة مػػف النػػاس كراعػػت حقػػكقيـل
كدمجػػتيـ مػػع المجتمػػع حسػػب طاقػػاتيـ كامكانػػاتيـل مػػع حسػػف التعامػػؿ معيػػـل
كتقديرىـل حت إف القرآف الكريـ قد خمد لنػا أخبػار الكثيػر مػنيـ فػي قػرآف يتمػ
إل يكـ القيامةل فما أحسف ىذا الديف كما أحسف ىذه الشريعة.
أسباب اختيار المكضكع:
ُ -الرغبػػة فػػي الػػدفاع عػػف ديننػػا الحنيػػؼ كالػػرد عمػ مػػف يػػتيـ الشػػريعة
اإلسالمية بالتقصير كالقصكر.
ِ -لما كاف لسبطي) يعاني مف التكحػد كىػك نػكع مػف االحتياجػاتل آثػرت
ممو كمبيو ما يسمييما في كلػدىماد كأف اهلل تعػال قػد كفػؿ لمثمػو
أف أجد ٌ
حقكقول فالصبر عم ذلؾ فيو أجر كبير ليما.
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ّ= مػػػا رأيتػػػو مػػػف ازدراء بعػػػض النػػػاس كابتعػػػادىـ عػػػف ذكم االحتياجػػػات
الخاصةد كت ثر ىؤالء اآلخريف أيضا مف معاممػة بعػض النػاس ليػـل رأيػت
الكتابة في حقيـ بما يسمييـ كيبيف حرص الشريعة عمييـ.
خطة البحث:
يتكػػكف البحػػث مػػف مقدمػػةل كتمييػػدل كثالثػػة فصػػكؿل تحػػت كػػؿ فصػػؿ مباحػػثل
كتحت كؿ مبحث مطالب غالبا.
المقدمة:
عف أىميتو المكضكعل كأسباب اختيارهل كخطة العمؿ فيو.
التمييد :كجعمتو في مطالب:
المطمب ام كؿ :مفيكـ ذكم االحتياجات الخاصة.
المطمب الثاني :مفيكـ ذكم االحتياجات الخاصة في المغة.
المطمب الثالث :مفيكـ ذكم االحتياجات الخاصة في االصطالح.
المطمب الرابع :معاف ذات داللة لمصطمو ذكم االحتياجات الخاصة.
الفصؿ امكؿ :أنكاع اإلصابة كأسػبابيا عنػد ذكم االحتياجػات الخاصػة .كتحتػو
مبحثاف
المبحػػث امكؿ :أن ػكاع اإلصػػابة عنػػد ذكم االحتياجػػات الخاصػػة .كتحتػػو أربعػػة
مطالب:
المطمب امكؿ :اإلصابة الحركية.
المطمب الثاني :اإلصابة الحسية.
المطمب الثالث :اإلصابة العقمية.
المطمب الرابع :اإلصابة التكاصمية.
المبحث الثاني :أسباب اإلصابة عنػد ذكم االحتياجػات الخاصػة .كتحتػو سػبعة
مطالب.
المطمب امكؿ :اإلصابة بسبب عامؿ كراثي.
المطمب الثاني :إصابة الجنيف أثناء الحمؿ أك الكالدة.
المطمب الثالث :اممكر التي تضر بالجنيف أثناء الكالدة.
المطمب الرابع :اإلصابة بسبب التعرض لمحكادث.
المطمب الخامس :اإلصابة بسبب االعتداء.
المطمب السادس :اإلصابة بسبب القصاص في الجنايات.
المطمب السابع :اإلصابة بسبب ما ينتج عف اممراض العضكية أك النفسية.

176
الفصػػؿ الثػػاني :ذكك االحتياجػػات الخاصػػة فػػي الق ػرآف الكػػريـ كالسػػنة النبكيػػة.
كتحتو مباحث:
المبحػث امكؿ :المصػطمحات التػي اسػتخدميا القػرآف الكػريـ لمداللػة عمػ ذكم
االحتياجات الخاصة.
المبحػػػث الثػػػاني :تكجيػػػو القػػػرآف الكػػػريـ لػػػذكم االحتياجػػػات الخاصػػػة .كتحتػػػو
مطالب:
المطمب امكؿ :ىداية القرآف الكريـ إل الطريؽ القكيـ.
المطمػػب الثػػاني :أسػػس المجتمػػع اإلسػػالمي فػػي القػرآف الكػػريـ كعالقتيػػا بػػذكم
االحتياجات الخاصة.
ُ :المكدة كالرحمة.
ِ :التكافؿ كالتعاكف.
ّ :االحتراـ كالتقدير بيف أفراد المجتمع.
ْ :العدالة كالمساكاة.
ٓ :الشكرل.
المطمب الثالث :المصيبة في اإليماف أعظـ مف مصائب امبداف.
المطمب الرابع :التقكل كاإليماف أساس المفاضمة في القرآف الكريـ.
المطمب الخامس :ما أصاب ذكم االحتياجات الخاصة فبقدر اهلل عز كجؿ.
المطمب السادس :عظـ أجر الصابريف عند اهلل تعال .
المبحث الثالػث :مكاقػؼ خمػدىا القػرآف الكػريـ كالسػنة النبكيػة منػاس مػف ذكم
االحتياجات الخاصة :كتحتو مطالب:
المطمب امكؿ :مكقؼ أيكب عميو السالـل كصبره عم االبتالء في جسده.
المطمب الثاني :مكقؼ يعقكب عميو السالـ كصبره عم االبتالء في بصره.
المطمب الثالث :مكقؼ شعيب عميو السالـ كصبره عم االبتالء بالعم .
المطمب الرابع :مكقؼ مكس عميو السالـ كصبره عم االبتالء بعقدة المساف.
المطمب الخامس :مكقؼ ضمرة بف العيص كصبره عم االبتالء في بصره.
المطمب السادس :مكقؼ عمرك بف الجمكح كصبره عم االبتالء بالعرج.
المطمب السابع :مكقؼ عبداهلل بف أـ مكتكـ كصبره عم االبتالء بالعم .
المطمب الثامف :مكقؼ ثابت بف قيس كصبره عم االبتالء بالصمـ.
المطمب التاسع :مكقؼ معاذ بف جبؿ كصبره عم االبتالء بالعرج.
المطمب العاشر :مكقؼ عبدالرحمف بف عكؼ كصبره عم االبتالء بالعرج.
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المطمػب الحػادم عشػر :مكقػػؼ طمحػة بػف عبيػداهلل كصػػبره عمػ االبػتالء بشػػؿ
يده.
الفصؿ الثالث :عناية القرآف الكريـ بذكم االحتياجات الخاصة.
المبحػػػث امكؿ :دمػػػج ذكم االحتياجػػػات الخاصػػػة فػػػي المجتمػػػع كعػػػدـ النفػػػكر
منيـ.
المبحث الثاني :احتراـ كتقدير ذكم االحتياجات الخاصة.
المبحث الثالث :حسف معاممة ذكم االحتياجات الخاصة كتمبية مطالبيـ.
المبحػػث الرابػػع :اسػػتثناء القػرآف الكػػريـ لػػذكم االحتياجػػات الخاصػػة مػػف بعػػض
التكاليؼ.
المبحث الخامس :نزكؿ قرآف بحؽ ذكم االحتياجات الخاصة.
الخاتمة :كفييا أىـ النتائج كالتكصيات.
ثبت المصادر كالمراجع.
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التمييد
المطمب امكؿ :مفيكـ ذكم االحتياجات الخاصة.
مػػا مػػف مجتمػػع مػػف المجتمعػػات قػػديمان أك حػػديثان إال كظيػػرت فيػػو مجمكعػػة أك
مجمكعػات مػف بنػي البشػرل ابػػتالىـ اهلل سػبحانو كتعػال بػنقص أك ضػعؼ فػػي
ابتالء ليـ مف جية كليختبر بيـ غيػرىـ مػف
أجسادىـ أك عقكليـ أك حكاسيـل
ن
جية أخرلل فال بد لممجتمع مف رعاية ىذه الفئة الضعيفة كمعرفػة قػدرىال كلقػد
أيفػػػردت فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ كالسػػػنة النبكيػػػة نصػػػكص بينػػػت قػػػدر كمكانػػػة ذكم
االحتياجػػػات الخاصػػػةل كالتػػػي ال بػػػد أف أميػػػد ليػػػا ببيػػػاف مفيكميػػػا فػػػي المغػػػة
كاالصطالحل فجاء ىذا الفصؿ في مباحث ثالثة.
المطمب الثاني :مفيكـ ذكم االحتياجات الخاصة في المغة.
بػػػالرجكع إلػػػ معػػػاجـ المغػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػ أصػػػؿ الكممػػػة كاستيضػػػاح مػػػدلكليال
نستكضو معن ذكم االحتياجات الخاصة في المغة.
لُ)
ذكك بمعن أصحابل مفردىا "ذك الذم بمعن صاحب" ل فذكك االحتياجات أم
أصػػحاب االحتياجػػاتل كاالحتياجػػات جمػػع احتيػػاج كمػػا جػػاء فػػي معجػػـ مقػػاييس
المغة :كىك ما يفتقر إليو اإلنساف كيطمبولِ).
اجػال فيػك محػكجل
كجاء في قامكس المغة العربيػة المعاصػر" :أحػكج يحػكجل إحك ن
كالمفعكؿ محكج "لممتعدم"ل أحكج الشػخص :افتقػر كصػار ذا حاجػة "أحػكج بعػد
يسر"ل أحكج اممر فالنان إل كذا :أحكج اممر فالنان لكذا :جعمو مفتق ارن إليو"لّ).
كجاء في المعجـ الكسيط :االحتياجات جمع حاجةل يقاؿ حاج حكجػان أم افتقػرل
كيقاؿ أحكج إليو أم جعمو محتاجان إليول كتحكج أم طمب الحاجة.

لُ)

لِ)
لّ)

الجػػػكىرمل أبكنصػػػر إسػػػماعيؿ بػػػف حمػػػاد الجػػػكىرمل لتّّٗ:ق)ل الصػػػحاح تػػػاج المغػػػة
كصػػحاح العربيػػةل تحقيػػؽ أحمػػد عبػػدالغفكر عطػػارل بيػػركتل دار العمػػـ لمماليػػيفل طْل
ُّٕٗق=ُٕٖٗـل جٔل صُِٓٓ.
ابػػف فػػارسل أبكالحسػػيف أحمػػد بػػف زكريػػا القزكينػػي الػرازمل لتّٗٓ:ق)ل معجػػـ مقػػاييس
المغةل تحقيؽ عبدالسالـ محمد ىاركفل دار الفكرل د .ط .جُل صٕٕٓ.
د .أحمػػد مختػػار عبدالحميػػد عمػػرل لتُِْْ:ق) بمسػػاعدة فريػػؽ عمػػؿل معجػػـ المغػػة
العربية المعاصرل عالـ الكتبل طُل ُِْٗق=ََِٖـ جُل صٕٕٓ.
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كأما كممة الخاصة :ىػـ خػالؼ العامػةل كالػذم تخصػو لنفسػؾل كخاصػة الشػيء
أم ما يختص بو دكف غيرهل كيقاؿ اختص أم افتقر إل شيءلُ).
بناء عم ما سبؽ مف المعاني المغكية يتبيف أف ذكم االحتياجات الخاصػة فئػة
مػػف النػػاس يفتقػػركف إلػ بعػػض اممػػكر فيطمبكنيػػال أك تطمػػب ليػػـ ليحقق ػكا مػػا
يحتاجكف إليو.
المطمب الثالث :مفيكـ ذكم االحتياجات الخاصة في االصطالح.
بعد أف تعرفنا عم مصطمو ذكم االحتياجات الخاصة في المغة بقػي أف نتعػرؼ
عم مدلكلو مف جية االصطالح.
ىنػػػػاؾ عالقػػػػة بػػػػيف المعنػػػػ المغػػػػكم كاالصػػػػطالحي لمفيػػػػكـ ذكم االحتياجػػػػات
الخاصػػةل فيػػـ مجمكعػػات مػػف أفػػػراد المجتمػػع يقصػػركف عػػف مسػػتكل امفػػػراد
العػػادييفل اممػػر الػػذم يتطمػػب الرعايػػة الخاصػػة بيػػـ بمػػا يتناسػػب مػػع قػػدراتيـ
كامكاناتيـ كظركفيـ الخاصةل حت يمكف الكصكؿ بيـ إل مسػتكل أفضػؿ مػف
التكافؽ الشخصيل أك النفسيل أك االجتماعيلِ).
فػػذكك االحتياجػػات الخاصػػة" :ىػػـ أف ػراد يعػػانكف نتيجػػة عكامػػؿ كراثيػػة أك بيئيػػة
مكتسػػبةل مػػف قصػػكر القػػدرة عم ػ تعمػػـ أك اكتسػػاب خب ػرات أك ميػػارات أك أداء
أعماؿل يقكـ بيا الفرد العادم السميـ المماثؿ ليـ في العمر.
كىناؾ تعريؼ آخر لذكم االحتياجات الخاصة :كىك يعني أف في المجتمع أفرادان
ليـ احتياجات خاصة تختمؼ عف احتياجػات بػاقي أفػراد المجتمػعل كتتمثػؿ ىػذه
االحتياجػػات فػػي ب ػرامج أك خػػدمات أك أجيػػزة أك تعػػديالتل كتحػػدد طبيعػػة ىػػذه
االحتياجاتل الخصائص التي يتسـ بيا كؿ فرد منيـ"لّ).
"كقػػػػد اتفػػػػؽ المشػػػػارككف فػػػػي المػػػػؤتمر القػػػػكمي امكؿ لمتربيػػػػة الخاصػػػػة عػػػػاـ
لُٓٗٗـ) عمػ اسػتخداـ مصػطمو امطفػاؿ ذكم االحتياجػات الخاصػةل كيقصػػد
بو الفرد الذم يحتاج طكاؿ حياتو أك خالؿ فترة مػف حياتػو إلػ صػفات خاصػةل
لُ)
لِ)
لّ)

إبراىيـ أنيسل كآخػركفل المعجػـ الكسػيطل بيػركتل دار إحيػاء التػراث العربػيل طِل جُل
صَِْل َِّ.
محمػػد سػػالمة غبػػارمل رعايػػة الفئػػات الخاصػػةل اإلسػػكندريةل المكتػػب الجػػامعي الحػػديثل
ََِّـل صُّ.
http:///ejabat.google.com
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كي ينمك أك يتعمـ أك يتدرب أك يتكافؽ مع متطمبات حياتول اليكمية أك امسرية
أك الكظيفية أك المينية.
فػػيمكف تعريػػؼ ذكم االحتياجػػات الخاصػػة عمػ أنيػػـ امف ػراد الػػذيف يعػػانكف مػػف
اضطرابات خاصةل يمكف تشخيصيا ب ساليب عمميةل في مرحمة الميد كالطفكلة
كالمراىقة"لُ).
كبنػػػاء عمػػػ مػػػا سػػػبؽ مػػػف التعريفػػػات المغكيػػػة كاالصػػػطالحية يتبػػػيف أف ذكم
االحتياجػات الخاصػةل إذا مػا قكرنػكا بغيػرىـ مػف أىػػؿ العافيػةل فسػيظير عنػػدىـ
نقص كمي أك جزئي في أطرافيـل أك عقكليـل أك حكاسيـل بسبب عامػؿ كراثػي
أك بيئي مكتسبل فيـ بذلؾ تككف ليـ قدرات كامكانات تختمؼ عف أىػؿ العافيػة
فػػي التعمػػيـ كالعمػػؿ كاكتسػػاب الميػػارات كالخب ػراتل منيػػـ يفتقػػركف إل ػ بعػػض
االحتياجاتل كتتمثؿ ىذه االحتياجات في برامج أك أجيزة أك تعديالت بيئية.
المطمب الرابع :معاف ذات داللة لمصطمو ذكم االحتياجات الخاصة.
ال شػػػػؾ أف مصػػػػطمو ذكم االحتياجػػػػات الخاصػػػػةل ىػػػػك أفضػػػػؿ المصػػػػطمحات
المستخدمة لمتعريؼ بيذه الفئة مف الناسل منو ال يترؾ أث ارن سمبيان عم نفسيو
صاحب الحاجة الخاصةل كمػف يحػيط بػو عنػد اسػتخدامول بخػالؼ المصػطمحات
امخرلل التػي درجػت بػيف النػاس كالمعػاؽل كالعػاجزل كأصػحاب العاىػاتل فإنيػا
تترؾ أث ارن سػمبيان عمػ نفسػية صػاحب الحاجػة الخاصػةل أك مػف يحػيط بػول كىػذا
يخالؼ مقاصد الشريعة اإلسالمية التي مف مقاصدىا حفظ النفسل فبنػاء عميػو
ال يصو إيذاؤىا بفعؿ أك كممة أك إشارة.
ػي وء
كنجد القرآف الكريـ قد راعي ىذا الجانب النفسيل قاؿ تعال  { :ىكلى ىن ٍبمي ىكَّن يك ٍـ ًب ى
شٍ
ػس كالثَّمػر ً
ًم ىف ا ٍل ىخػك ً
ً
ؼ ىكا ٍل يجػكًع ىكىن ٍق و
ات ىكىب ّْ
يف
ش ًػر َّ
الصػا ًب ًر ى
ػص ًم ى
ٍ
ػف ٍام ٍىم ىػكاؿ ىك ٍامى ٍنفي ً ى ى ى
ً
ً
ً
ً
ػػيب هة قىػػاليكا إً َّنػػا لمَّػػو ىكًا َّنػػا إًلى ٍيػػو ر ً
ػػكف البقػػرة-ُٓٓ:
اج يع ى
الَّ ًػػذ ى
ػػابتٍ يي ٍـ يمص ى
ىص ى
يف إً ىذا أ ى
ى
ُٔٓ].
كالصػػبر عمػ ثالثػػة أنػكاعل صػػبر عمػ الطاعػػةل كصػػبر عػػف المعصػػيةل كصػػبر
عم االبتالء.
لُ)

د .مجدم عزيز إبراىيـل مناىج تعميـ ذكم االحتياجات الخاصػةل القػاىرةل مكتبػة امنجمػك
المصريةل صْٔل ّٔ.

166
"فالصػػبر تػػرؾ الشػػككلل كالصػػبر حػػده أال تعتػػرض عم ػ التقػػديرل ف مػػا إظيػػار
البمكل عم غير كجو الشككل فال ينافي الصبر"لُ).
كقكلػػو تعػػال { :مصػػيبة أم كػػؿ مػػا يػػؤذم المػػؤمف كيصػػيبول فتضػػمنت اآليتػػيف
الكػػػريمتيف ثنػػػاء اهلل تعػػػال عمػػػ أصػػػحاب االحتياجػػػات الخاصػػػة "المصػػػابيف"ل
كامتػػدحيـ بصػػفة الصػػبر إف ىػػـ سػػممكا أمػػرىـ إل ػ اهلل تعػػال كاسػػترجعكال كلػػـ
يذكر صفة تؤذييـ في مشاعرىـ كأحاسيسيـل مع أف مػف بيػنيـ مػف فقػد رجمػو
أك يده أك سمعو أك بصرهل كقد أكد اهلل تعال عم ىذا المعن في آيات كثيػرةل
كفي السنة النبكية ما يدؿ عم ىذا المعن :
فعػػف أنػػس بػػف مالػػؾ رضػػي اهلل عنػػو أف النبػػي صػػم اهلل عميػػو كسػػمـ رجػػع مػػف
غػػزكة تبػػكؾ فػػدنا مػػف المدينػػة فقػػاؿ :لإف بالمدينػػة أقكام ػان مػػا سػػرتـ مسػػي ارن كال
قطعػػتـ كادي ػان إال كػػانكا معكػػـ)ل قػػالكا :يػػا رسػػكؿ اهلل كىػػـ بالمدينػػة قػػاؿ :لكىػػـ
بالمدينة حبسيـ العذر)لِ)ل فنجد النبػي صػم اهلل عميػو كسػمـ قػد أطمػؽ عمػييـ
مصطمو أصحاب امعذار كلـ يسميـ بتسمية سمبية كمصطمو العجزةل فالعػاجز
مف أتبع نفسو ىكاىا كاف كانت أعضػاؤه كحكاسػو سػميمةل كجسػمو قػكمل فيػذا
ىػػك العػػاجز الػػذم عجػػز أمػػاـ ى ػكاهل كلػػـ يطمػػؽ عمػػييـ المعػػاقيف أك المعػػكقيف
فالمعاؽ بالحقيقة مف أعاقو عقمو عف إتباع الحؽ كاليدل.
ىعي هف ىال ي ٍب ً
اف ىال
كف ًب ىيا ىكلى يي ٍـ ىآ ىذ ه
ص ير ى
كب ىال ىي ٍفقى يي ى
ي
كف ًب ىيا ىكلى يي ٍـ أ ٍ ي
قاؿ تعال { :لى يي ٍـ يقمي ه
كف ًب ىيػػا امعػراؼ]ُٕٗ:ل قػػاؿ ابػػف كثيػر :يعنػػي :لػػيس ينتفعػػكف بشػػيء
س ىػم يع ى
ىي ٍ
مف ىذه الجكارح التي جعميا اهلل سببان لميداية.

لُ)

لِ)

القرطبػػيل أبكعبػػداهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف فػػرح امنصػػارم الخزرجػػي شػػمس
الديف لتُٕٔ:ق)ل الجػامع محكػاـ القػرآفل تحقيػؽ :أحمػد البردكنػي كابػراىيـ أطفػيشل
القاىرةل دار الكتب المصريةل طِل ُّْٖق=ُْٔٗـل جِل صُْٕ.
البخارمل محمد بف إسماعيؿ أبكعبداهلل الجعفي لتِٓٔ:ق)ل صػحيو البخػارمل لالجػامع
المسند الصحيو المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صػم اهلل عميػو كسػمـ كسػننو كأيامػو)ل
تحقيػػؽ محمػػد زىيػػر الناصػػرل دار طػػكؽ النجػػاة لمصػػكرة عػػف السػػمطانية بإضػػافة تػػرقيـ
محمد فػؤاد عبػدالباقي)ل طُل ُِِْقل كتػاب المغػازمل بػابل جٔل صٖل حػديث رقػـ
ِّْْ.
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ػار ىكأىف ًٍئػ ىػدةن فى ىمػا أى ٍغ ىنػ
ص نا
سػ ٍػم نعا ىكأ ٍىب ى
{ك ىج ىع ٍم ىنػػا لى يي ٍػـ ى
ككمػا قػاؿ تعػػال فػي آيػػة أخػرل :ى
كف ًباىي ً
ش و
ً
ً
ػات المَّ ًػو
ػيء إً ٍذ ىكػا ينكا ىي ٍج ىح يػد ى ى
س ٍم يع يي ٍـ ىكىال أ ٍىب ى
ىع ٍن يي ٍـ ى
ص ياريى ٍـ ىكىال أىفٍئ ىدتي يي ٍـ م ٍػف ى ٍ
ً
كف امحقاؼ.]ِٔ:
ىك ىح ى
ستى ٍي ًزيئ ى
اؽ ًب ًي ٍـ ىما ىكا ينكا ًبو ىي ٍ
ػػكف البقػػرة ]ُٖ :ىػػذا فػػي حػػؽ
{ص ّّ
ػػي فى يي ٍػػـ ىال ىي ٍر ًج يع ى
كقػػاؿ تعػػال  :ي
ػػـ يب ٍك ه
ػػـ يع ٍم ه
ػكف البقػػرة:
ػي فى ييػ ٍػـ ىال ىي ٍع ًقميػ ى
المنػػافقيفل كقػػاؿ فػػي حػػؽ الكػػافريف :ي
{صػ ّّػـ يب ٍكػ هػـ يع ٍمػ ه
{كلى ٍك ىعمً ىـ المَّ يو
ُُٕ] كلـ يككنكا صمان بكمان عميان إال عف اليدل كما قاؿ تعال  :ى
لُ)
ً
كف امنفاؿ. ]ِّ:
ض ى
ىس ىم ىع يي ٍـ لىتىىكلَّ ٍكا ىك يى ٍـ يم ٍع ًر ي
ىس ىم ىع يي ٍـ ىكلى ٍك أ ٍ
في ًي ٍـ ىخ ٍي نار ىم ٍ
كقد أطمؽ مصطمو المعػاقيف عمػ ذكم االحتياجػات الخاصػةل مػف بعػض أنػاس
مف ذكم العافية كالصحة دكف أف يقدركا أبعاد ىذا المصػطمو عمػ مػف أطمقػكه
عميػػول كلػػك أف أحػػدان مػػف ى ػؤالء ال ػذيف أطمق ػكا ىػػذا المصػػطمو أصػػيب فػػي أحػػد
أطرافول أك إحدل حكاسول ثـ أطمؽ عميو ىذا المصطمو فإنو ال يرضي بذلؾ.
كأما كممة "المعكقيف" التي كردت في القرآف الكريـل كاحتج بيا بعػض مػف تب ٌنػكا
إطػػػالؽ مصػػػطمو المعػػػاقيف عمػػػ ذكم االحتياجػػػات الخاصػػػةل فيػػػذا فيػػػـ غيػػػر
صحيول فقد جاءت بصيغة الذيف لممثبطيف عف القتاؿ.
كف
يف ًًإل ٍخ ىك ًان ًي ٍـ ىىمي َّػـ إًلى ٍي ىنػا ىكىال ىيػ ٍتي ى
يف ًم ٍن يك ٍـ ىكا ٍلقى ًائمً ى
قاؿ تعال { :قى ٍد ىي ٍعمى يـ المَّ يو ا ٍل يم ىع ّْكًق ى
يال امحزاب.]ُٖ :
ٍس إًَّال ىقمً ن
ا ٍل ىب ى
"كالمعػػكقيف جمػػع معػػكؽل كىػػك مػػف يكثػػر منػػو المعػػكؽ كىػػك المنػػع مػػف العمػػؿ
كالحيمكلػػة دكنػػول كالصػػيغة صػػيغة مبالغػػة نحػػك طػػرؼ كسػػمعل فػػالمعكقيف أم
المثبطػػػيف عػػػف القتػػػاؿ كالمخػػػذليفل بمػػػا يقكلكنػػػو سػػػ ارن فػػػي صػػػفكؼ المػػػؤمنيف
كالطابكر الخامس في الجركب"لِ).
"إف مصطمو ذكم االحتياجات الخاصة أك الفئات الخاصػة ىػك أفضػؿ كأعػـ مػف
مصػطمو المعػػاقيفل مف مصػػطمو معػاقيف يػػدؿ عمػ اإلعاقػة االجتماعيػػة لفئػػات

لُ)

لِ)

ابػػف كثيػػرل أبػػي الفػػداء إسػػماعيؿ بػػف عمػػر ابػػف كثيػػر الدمشػػقيل لتْٕٕ:ق)ل تفسػػير
القػرآف العظػػيـل تحقيػػؽ محمػػد حسػػيف شػػمس الػػديفل بيػػركتل دار الكتػػب العمميػػةل طُل
ُُْٗقل جّل ّْٔ.ْْٔ-
الجزائرمل أبكبكر جابرل أيسر التفاسير لكالـ العمي الكبيرل بيػركتل دار الفكػرل ُٔٗٗـل
جْل صِْٓ.
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مثػػػػؿ :المجػػػػرميف الكبػػػػارل كالمسػػػػجكنيفل كامحػػػػداثل المشػػػػرديفل كالمجػػػػانيفل
كالمدمنيف"لُ).
كامكلػػػ بنػػػا أف نختػػػار المصػػػطمحات كامسػػػماء التػػػي ليػػػا معػػػاف حسػػػنة كآثػػػار
إيجابيةل كما كاف رسكؿ اهلل صػم اهلل عميػو كسػمـ يفعػؿ ذلػؾل كمػا فػي إطػالؽ
اسـ المدينة المنكرة عم يثرب.
"عػػف أبػػي ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ :قػػاؿ رسػػكؿ اهلل صػػم اهلل عميػػو كسػػمـ:
لأمرت بقرية ت كؿ القرل ل يقكلكف يثربل كىي المدينةل تنفي الناس كما ينفػي
الكير خبث الحديد)"لِ)ل فرسكؿ اهلل صػم اهلل عميػو كسػمـ غيػر اسػـ يثػرب إلػ
اسـ المدينة مف اسـ يثرب يعطي معن سمبيان فيثرب مف التثريب كىػك المالمػة
كالتكبيخ.
لفركم عف عائشة رضي اهلل عنيال أف النبي صم اهلل عميو كسػمـل كػاف يغيػر
االسـ القبيو)لّ).
"لكعف أسامة بف أخدرمل أف رجالن مف بني شقرة يقاؿ لو أصرـل كاف فػي النفػر
الػػذيف أت ػكا النبػػي صػػم اهلل عميػػو كسػػمـل ف تػػاه بغػػالـ لػػو حبشػػي اشػػتراه بتمػػؾ

لُ) أبكالنصػػرل مػػدحت محمػػدل ت ىيػػؿ كرعايػػة متحػػدم اإلعاقػػةل مصػػر الجديػػدةل يتػػرؾ لمنشػػر
كالتكزيعل طُل ََِْـل صٖ.
لِ) البخارمل صحيو البخارمل كتاب فضائؿ المدينةل باب فضؿ المدينػة كأنيػا تنفػي النػاسل
جّل صَِل حديث رقـ َُُٕٖ.
لّ) الترمػػذمل أبكعيسػ محمػػد بػػف عيسػ بػػف سػػكرة بػػف مكسػ بػػف الضػػحاؾ لتِٕٗ:ق)ل
سػنف الترمػذمل تحقيػؽ :أحمػػد شػاكر كآخػركفل مصػرل شػػركة مكتبػة كمطبعػة مصػػطف
البػػػػابي الحمبػػػػيل طِل ُّٓٗق=ُٕٓٗـل أبػػػػكاب امدبل بػػػػاب مػػػػا جػػػػاء فػػػػي تغييػػػػر
امسماءل جٓل صُّٓل حديث رقـ ِّٖٗل حكـ املباني صحيو.
"أمػػرت بقريػػة" :أم أمػػرت بػػاليجرة إل ػ المدينػػةل "ت كػػؿ القػػرل" :أم تغمبيػػا كتظيػػر عمييػػال
المباركفكرمل أبكالحسف عبداهلل بف محمػد عبدالسػالـ بػف خػافل لتُُْْ:ق)ل مراعػاة
المفاتيو شرح مشكاة المصابيول بنارسل اليندل إدارة البحكث العممية كالدعكة كاالفتاءل
الجامعة السمفيةل طّل َُْْق ُْٖٗ-ـل جٗل صِٗٓ.
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الػػبالدل فقػػاؿ يػػا رسػػكؿ اهلل أنػػي اشػػتريت ىػػذا ف حببػػت أف تسػػميو كتػػدعك لػػو
بالبركةل قاؿ :ما أسمؾ قاؿ :أصرـ .قاؿ :أنت زرعو)"لُ).
قمت :إنما غير اسـ امصرـل مف معن الصرـ القطيعةل فكره ليذال كغيػر النبػي
صػػػم اهلل عميػػػو كسػػػمـ اسػػػـ العػػػاص كعزيػػػ ازن كعتمػػػو كشػػػيطانان كالحكػػػـ كغرابػػػان
كحبابان كشيابانل فسماه ىشامانل كسمي حربان سممانل كسمي المضطجع المنبعػثل
كأرض تسمي عفرة سماىا خضرةل كشعب الضاللة سػماىـ بنػي الرشػدل كسػمي
بني مغكاة بني رشدلِ).
كممػػػا اشػػػتير بػػػيف أفػػػراد المجتمػػػع اإلسػػػالميل أنيػػػـ كػػػانكا ينػػػادكف أصػػػحاب
االحتياجػػات الخاصػػة بنقػػيض مػػا أصػػيبكا بػػو مراعػػاة لمشػػاعرىـ كأحاسيسػػيـل
ػار ىكلى ًك ٍػف
فيقكلكف عف امعم  :فالف البصيرل قاؿ تعال { :فىًإ َّن ىيا ىال تى ٍع ىم ٍام ٍىب ى
صي
الص يد ً
كر لْٔ) الحج.]ْٔ:
كب الًَّتي ًفي ُّ
تى ٍع ىم ا ٍل يقمي ي

لُ)

لِ)

الحاكـل أبكعبداهلل الحاكـ محمد بف عبداهلل الضبي النيسػابكرمل لتَْٓ:ق)ل المسػتدرؾ
عمػ الصػحيحيفل تحقيػؽ مصػطف عبػدالقادر عطػال بيػركتل دار الكتػب العمميػػةل طُل
ُُُْق=َُٗٗـل كتػػاب امدبل بػػاب كأمػػا حػػديث سػػالـ بػػف عبيػػد النخعػػي فػػي ىػػذا
البابل جْل صَّٕل حديث رقـ ِٕٕٗل تعميؽ الذىبي عم الحديث صحيو.
البغكمل أبكمحمد الحسيف بف مسػعكد بػف محمػد بػف الفػراءل لتُٓٔ:ق)ل شػرح السػنةل
كتاب االستئذافل باب تغيير امسماءل تحقيؽ شعيب امرناؤكطل كمحمد زىير الشاكيشل
دمشػػػػػػؽل كبيػػػػػػركتل المكتػػػػػػب اإلسػػػػػػالمي لمنشػػػػػػرل طِل َُّْق=ُّٖٗـل جُِل
صّّْ.
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الفصؿ امكؿ :أنكاع اإلصابة كأسبابيا عند ذكم االحتياجات الخاصة.
يختمؼ تصنيؼ اإلصابة عند ذكم االحتياجات الخاصة باختالؼ نكعيػال إذ ىػـ
يختمفػػػكف فيمػػػا بيػػػنيـ فػػػي كثيػػػر مػػػف النػػػكاحيل فيػػػـ ليسػػػكا مجمكعػػػة كاحػػػدة
متجانسةل كفي ىذا الفصؿ أبيف اختالؼ ذكم االحتياجػات الخاصػة فيمػا يتعمػؽ
باإلصابة كأسبابيال كأسكقيا في مبحثيف:
المبحث امكؿ :أنكاع اإلصابة عند ذكم االحتياجات الخاصة.
المطمب امكؿ :اإلصابة الحركية:
اإلصابة الحركية عند ذكم االحتياجات الخاصة يمكف إجماليا في أربعة فئات:
أ -الػ يمقعديفل ك "الػ يمقعد :ىك الذم ال يقدر عم القياـل لزمانول ) بول ك نو
قد ألزـ القعكد"لُ)ل كيعاني المقعدكف مف عيكب خمقيػة أك مكتسػبة تعجػز
فييػػا العضػػالت أك العظػػاـ أك المفاصػػؿ عػػف القيػػاـ بكظيفتيػػا الطبيعيػػةل
كتؤثر في استخدامو مطرافو كعضالتول كمػف أسػباب ىػذه اإلصػابة شػمؿ
امطفػػػػاؿل كالشػػػػمؿ التشػػػػنجيل كاإلصػػػػابات الخمقيػػػػةل كأمػػػػراض القمػػػػبل
كالحكادث كغيرىالِ).
مبتػػػػػكرم امطػػػػػراؼ أك بعضػػػػػيال يقػػػػػاؿ بتػػػػػر عضػػػػػكان :قطعػػػػػةل
ب-
لّ)
است صػػمول نزعػػة ل كالبتػػر إمػػا أف يكػػكف فػػي امط ػراؼ امربعػػةل أك فػػي
بعضيا كبتر ثالثة أطراؼ أك طرفيف أك طرؼ أك جزءان مف طرؼ.
امق ػزاـل كالقػػزـ ىػػك ضػػئيؿ الجسػػـ قصػػير القامػػةلْ)ل كال يصػػؿ
ت-
طكؿ الفرد إل َٗسنتيمت ار ميما كػاف عمػره الػزمفل كيتميػز بعػض أفػراد
ىذه الفئة ببعض الصفات منيا تخمؼ عقمي أحيانانل حيػث أف بعضػيـ ال

ل )
لُ)

لِ)
لّ)
لْ)

كرجؿ زمف مف أم مبتم بيف الزمانػةل كالزمانػة :العاىػة .لابػف منظػكرل أبكالفضػؿ جمػاؿ
الديف محمد بف مكرـ امنصارمل لساف العربل مادة لزمف)ل جُّل صُٗٗ.
ابػػف امثيػػرل مجػػد الػػديف أبكالسػػعادات المبػػارؾ بػػف محمػػد بػػف محمػػد الشػػيباني الجػػزرمل
لتَٔٔ:ق)ل النيايػة فػػي غريػػب الحػػديث كامثػػرل تحقيػؽ طػػاىر أحمػػد الػزاكم كمحمػػكد
محمد الطناحيل بيركتل المكتبة العمميةل ُّٗٗق=ُٕٗٗـل جْل صٖٔ.
رشػػػكافل د حسػػػيف عبدالحميػػػد أحمػػػدل اإلعاقػػػة كالمعكقػػػكفل المكتػػػب الجػػػامعي الحػػػديثل
ََِٗـل صَُٓ.
د .أحمد مختارل معجـ المغة العربية المعاصرل جُل صُٕٓ.
مصطف إبراىيـل كآخركف لمجمكع المغة العربية)ل المعجـ الكسيطل القاىرةل دار الػدعكةل
جِل صّّٕ.
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يزيػػد مسػػتكل الػػذكاء عنػػده عػػف مسػػتكل البميػػاء كالمعتػػكىيفل كيتميػػزكف
كذلؾ بالكسؿ كالخمكؿل كت خر في الحركة كالجمكسلُ).
الشمؿ الدماغي كىك "خمػؿ نػاتج عػادة مػف تمػؼ دمػاغي يحػدث
ث-
قبؿ الكالدة أك أثناءىال يتسـ بإصابة عضػميةل كعػدـ القػدرة عمػ الضػبط
كالتحكـ في كظائؼ المخلِ).
"كتصنؼ حاالت الشمؿ طبقان لمطرؼ المصابل كتشمؿ:
الشمؿ المنفرد أك امحادمل كيككف في عضك كاحد.
ُ.
ِ.
الشمؿ النصفي "شػمؿ الجانػب الكاحػد" كىػك يصػيب جانبػان كاحػدان
مف الجسـ.
الشمؿ الثالثي :كىك يصيب ثالثػة أطػراؼل عػادة السػاقاف كأحػد
ّ.
الذراعيف.
الشػػمؿ الكمػػي النصػػفي :كفيػػو تت ػ ثر امط ػراؼ امربعػػةل كتكػػكف
ْ.
الساقيف أشد.
الشمؿ النصفي :كتحدث اإلصابة في الساقيف فقط.
ٓ.
الشػػمؿ المػػزدكج الربػػاعي :فػػي امطػراؼ امربعػػة إال أف اإلصػػابة
ٔ.
لّ)
في أحد جانبي الجسـ تككف أشد مف الجانب اآلخر" .
المطمب الثاني :اإلصابة الحسية.
كىي إصابة حاستي السمع أك البصرل ك ف يصاب السمع بالصمـ كىك "انسداد
امذف كثقؿ السمع"لْ).
كيغطي مصطمو القصكر السمعي مدل كاسعان مف درجات فقداف السمعل يتراكح
بػػػيف الصػػػمـ أك الفقػػػداف الشػػػديد الػػػذم يحػػػد مػػػف عمميػػػة تعمػػػـ الكػػػالـ كالمغػػػةل
كالفقػػداف الخفيػػؼ الػػذم ال يحػػد مػػف اسػػتخداـ امذف فػػي السػػمع كتعمػػـ الكػػالـ
كالمغةلٓ).
لُ)
لِ)
لّ)
لْ)

لٓ)

د .حسيف عبدالحميد رشكافل اإلعاقة كالمعكقكفل صُِٔ.
د .أحمد مختارل معجـ المغة العربية المعاصرةل جُل صٕٗٔ.
د .حسيف عبدالحميد رشكافل اإلعاقة كالمعكقكف صَُْ.
الزبيدمل محمد بف محمػد عبػدالرازؽ الحسػينيل الممقػب بمرتضػي الزبيػدمل لتَِٓ:ق)
تػػػاج العػػػركس مػػػف جػػػكاىر القػػػامكسل تحقيػػػؽ مجمكعػػػة مػػػف المحققػػػيفل دار اليدايػػػةل
جِّل صِّٓ.
أ .د .أحػػالـ رجػػب عبػػدالغفارل الرعايػػة التربكيػػة لػػذكم االحتياجػػات الخاصػػةل دار الفجػػر
لمنشر كالتكزيعل طُل ََِّـل صُُُ.
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كصنؼ العمماء الصمـ إل ثالثة أنكاعل كىي:
الصمـ الفطرم الكالدم :كىـ الذيف كلدكا صمان.

الصػػمـ المكتسػػب :كىػػـ الػػذيف فقػػدكا حاسػػة السػػمع بسػػبب حػػادث أك

مرض.
ضػػعاؼ السػػمع أك المصػػابيف بصػػعكبة فػػي السػػمع :كىػػـ الػػذيف لػػدييـ

لُ)
إحساس سمعي ناقص قد يكتمؿ كظيفتو باستخداـ السماعة .
كأمػػا إصػػابة حاسػػة البصػػرل إمػػا أف يكػػكف بػػالعم أك بالضػػعؼل فػػالعم ىػػك
"ذىاب البصر مف العينيف كمتييما"لِ).
أمػػػا الضػػػعؼ البصػػػرم فيعنػػػي ببسػػػاطة :الرؤيػػػة امقػػػؿ مػػػف الرؤيػػػة العاديػػػةل
بعػػدَّة طبيػػب العيػػكف أك امخصػػائي فػػي أم ػراض العيػػكفل يؤكػػد أف
كالتشػػخيص ي
الرؤية العادية تكصؼ بػ "َِ"َِ/ل كىذا مقياس لحػدة الرؤيػةل يعنػي أف الفػرد
يسػػتطيع أف يػػرم جيػػػدان عنػػد َِ قػػػدمانل فػػإذا كػػػاف الشػػخص لديػػػو حػػدة بصػػػر
"َِ "َْ/فإف ذلؾ يعبر عف ضعؼ متكسط في الرؤيةل كىذا الفرد يستطيع أف
يرم عند َِ قدمان ما يعتاد أف يرم عند َْ قدمانل أما ضػعؼ الرؤيػة الممحػكظ
فيككف "َِ "ََِ/فالشخص الذم لديو مثؿ ىذه الرؤية الضعيفة يعتبر كفيفان.
كمجاؿ الرؤية المحدكدة ىك نكع آخػر مػف الضػعؼ البصػرمل فعنػد النظػر أمامػان
يككف لدم معظـ الناس أقص رؤية في مجاؿ َُٖ درجةل كاذا أدل سػبب مػا
إلػ تقميػػؿ مجػػاؿ الرؤيػػة إلػ لَِ) فػػإف الشػػخص فػػي ىػػذه الحالػػة يعػػد كفيفػانل
كلكػػف ال يػػػزاؿ لديػػػو بعػػػض الرؤيػػػةل كاذا كػػاف الشػػػخص ال يػػػرل عمػػػ اإلطػػػالؽ
فسكؼ يعتبر كفيفان بشكؿ كميلّ)ل جاء فػي معجػـ المغػة العربيػة المعاصػر "كػؼ
بصره :كؼل فقد حاسة اإلبصار"لْ).
المطمب الثالث :اإلصابة العقمية.
كىي عم ثال ثة أنكاع:
الج ينكف.

النكع امكؿ ي
السفىو.

النكع الثاني َّ
العتىو.

النكع الثالث ى
لُ)
لِ)
لّ)
لْ)

د .حسيف عبدالحميد رشكافل اإلعاقة كالمعكقكفل صُُٓ.
ابف فارسل معجـ مقاييس المغةل جْل صُّٔ.
بكشػػػيؿ كآخػػػركفل ترجمػػػة الػػػدكتكرة كريمػػػاف بػػػديرل امطفػػػاؿ ذكك االحتياجػػػات الخاصػػػةل
القاىرةل عالـ الكتبل طُل ُِْْق=ََِْـل صُِٕ.ُِٖ-
د .أحمد مختارل معجـ المغة العربية المعاصرةل جّل صُْْٗ.
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أما الجنػكف فيػك إصػابة العقػؿل جػاء فػي معجػـ المغػة العربيػة المعاصػر" :يقػاؿ
جف الرجؿ :زاؿ عقمػو"لُ)ل كالجنػكف قسػماف جنػكف مطبػؽ كجنػكف غيػر مطبػؽل
فالمطبؽ ىك المالزـ الممتد كأما غير المطبؽ فيك الطارئ غير المالزـلِ).
السػفىو فيكػػكف لمػػف كػػاف فػػي عقمػػو شػػيءل جػػاء فػػي معجػػـ تػػاج العػػركسل
كأمػػا َّ
لّ)
"السفيو :خفيؼ العقؿ" .
العتىو فجاء في المكسػكعة الفقييػة الككيتيػة "آفػة تكجػب خػالالن فػي العقػؿل
كأما ى
فيصير صاحبيا مختمط الكالـل فيشبو بعض كالمو كػالـ العقػالءل كبعضػو كػالـ
المجانيف"لْ).
كتسػػتخدـ الجيػػات المعنيػػة مصػػطمحات متعػػددة لمداللػػة عمػػ التخمػػؼ العقمػػي
كمصطمو النقص العقمي أك اإلعاقة العقميةل كتفضؿ منظمة الصحة العالمية
استخداـ مصطمو التخمؼ العقميل كيشير عم االنحرافػات العقميػة الناتجػة عػف
صػػعكبات فػػي القػػدرة عم ػ الػػتعمـل ىػػذا إل ػ جان ػب بعػػض المصػػطمحات امخػػرل
المستخدمة في ىذا المجاؿل مثؿ ضعؼ العقؿل أك دكف السكم عقميػانل أك غيػر
امسػػكياءل أك غيػػر العػػادييفل كينطػػكم اسػػتخداـ مصػػطمو التخمػػؼ العقمػػي عمػ
عنصريف أساسييف ىما:
أداء ذىني أقؿ مف المتكسط.

خمػػؿ ممحػػكظ فػػي قػػدرة الشػػخص عم ػ التكيػػؼ مػػع المتطمبػػات اليكميػػة

لٓ)
لمبيئة االجتماعية .
المطمب الرابع :اإلصابة التكاصمية.
كىػػي إصػػابة فػػي النطػػؽ كالكػػالـل بحيػػث ال يظيػػر المػػتكمـ كالمػػو إال بعػػد جيػػد
كمشقةل كفي القرآف الكريـ ما حكاه اهلل عز كجؿ عم لساف مكس ل قاؿ تعال
احمي ٍؿ ع ٍق ىدةن ًم ٍف لًس ً
ػاني لِٕ) ىي ٍفقى ييػكا قى ٍػكلًي لِٖ) طػو]ِٖ :ل فكانػت عقػدة
{ ىك ٍ ي
ى
المساف م خذان مف فرعكف عم مكس فقاؿ اهلل تعال مػا حكػاه فرعػكف{ :أ ٍىـ أىىنػا
ػيف لِٓ) الزخػػرؼ]ِٓ:ل جػػاء فػػي
ػيف ىكىال ىي ىكػ ي
ػاد يي ًبػ ي
ىخ ٍيػهػر ًمػ ٍػف ىىػ ىذا الَّػ ًػذم يىػ ىػك ىم ًيػ ه
لُ)
لِ)
لّ)
لْ)
لٓ)

د .أحمد مختارل معجـ المغة العربية المعاصرةل جُل صَِٕ.
كزارة امكقاؼ كالشئكف اإلسالميةل المكسػكعة الفقييػة الككيتيػةل الككيػتل دار السالسػؿل
طِل َُُِْْْٕ-قل جُٔل صَُُ.
الزبيدمل تاج العركس مف جكاىر القامكسل جّٔل صََْ.
المكسكعة الفقيية الككيتيةل جٕل صُِٔ.
أ .د .أحالـ رجبل الرعاية التربكية لذكم االحتياجات الخاصةل صُْ.
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معجػػـ الكميػػات" لال يكػػاد يبػػيف) أم يبطػػم فػػي الػػتكمـ كال يػػتكمـ إال بعػػد الجي ػد
كالمشقة"لُ).
كيتمثؿ االتصاؿ في القدرة عم فيـ كتفسير كنقؿ الرسالة بيف طرفي االتصاؿل
كتشتمؿ اضطرابات االتصاؿ عم كؿ العكامؿ المؤثرة عم النمك المغػكم كالقػدرة
عمػ تبػػادؿ المعمكمػػات المفظيػػة كغيػػر المفظيػػةل كتعػػرؼ المشػػكمة المفظيػػة ب نيػػا
االضػػطرابات المرتبطػػػة بعمميػػػة نطػػؽ املفػػػاظل بدايػػػة مػػف الخمػػػؿ الػػػذم يصػػػيب
امصػكات أك التمعػػثـ كاالضػػطرابات المغكيػػةل ممػػا يػػؤدم إلػ صػػعكبة فػػي عمميػػة
االتصاؿل كىي تنتج عف عكامؿ عضكية كغير عضكيةلِ).
كتشمؿ ىذه اإلصابة فئات القصػكر الكمػي عػف الكػالـل أك القصػكر الجزئػيل أك
فقداف القدرة عمػ النطػؽ بدرجاتػو المتفاكتػةل مثػؿ :الكػالـ التشػنجيل كالت تػ ة
كالف ف ةل كالمجمجةل كىي التردد بالكالـلّ).
كخالصػػة ىػػذا المبحػػث أف ذكم االحتياجػػات الخاصػػة مػػنيـ مػػف أصػػيب إصػػابة
حركيػػػةل أك إصػػػابة حسػػػيةل أك إصػػػابة عقميػػػةل أك إصػػػابة عقميػػػةل أك إصػػػابة
تكاصميةل كقد تككف بعض الحػاالت إصػابة مزدكجػة أم أف الفػرد مصػاب بػ كثر
مف إصابة في كقت كاحد.
المبحث الثاني :أسباب اإلصابة عند ذكم االحتياجات الخاصة.
إف اإلصابات عند ذكم االحتياجات الخاصة ترجع إل أسػباب كعكامػؿ أدت إلػ
حػػدكثيا كمنيػػا اإلصػػابة بسػػبب عامػػؿ كراثػػي .كاصػػابة الجنػػيف أثنػػاء الحمػػؿ أك
الكالدة .كاإلصابة بسبب التعػرض لمحػكادث كاإلصػابة بسػبب االعتػداء كاإلصػابة
منظمة الصحة العالمية :ىي كاحدة مف عدة ككػاالت تابعػة لممػـ المتحػدة متخصصػة فػي
مجاؿ الصحةل كقد أنشئت عاـ ُْٖٗل كمقرىا الحالي في جنيؼ -سكيسرال لكيكيبػديا
المكسكعة الحرةل )WWW.Wikipdia.org
لُ) أبكالبقػػاء الحنفػػيل أيػػكب بػػف مكس ػ الحسػػيني القريمػػي الكفػػكمل لت)َُْٗ:ل الكميػػات
معجػػـ فػػي المصػػطمحات كالفػػركؽ المغكيػػةل تحقيػػؽ عػػدناف دركيػػش كمحمػػد المصػػرمل
بيركتل مؤسسة الرسالةل جُل صَٕٓ.
لِ) بكشيؿ كآخركفل امطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصةل صُّْ.
لّ) د .حسيف عبدالحميد رشكافل اإلعاقة كالمعكقكفل صُُٓ.ُُٔ-
ت ت الشخص :ردد التاء عند التكمـ لعيب في نطقو .لد .أحمد مختارل معجـ المغة العربيػة
المعاصرة)ل جُل صِٕٗ.
الف فػ ة :حبسػػو فػػي المسػػاف كغمبػت الفػػاء عمػ الكػػالـ .لابػػف منظػػكرل لسػػاف العػػربل جُل
صُُٗ).
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بسبب القصاص في الجنايات كاإلصابة بسبب ما ينػتج عػف اممػراض العضػكية
أك النفسية.
المطمب امكؿ :اإلصابة بسبب عامؿ كراثي.
إف مف أبرز أسػباب اإلصػابة عنػد ذكم االحتياجػات الخاصػة مػا يعػرؼ بالعامػؿ
الكراثيل فممعكامؿ الكراثية ت ثير ىاـ فػي نشػكء اإلصػابة كتطكرىػال كيعػزل لتمػؾ
العكامػػؿ السػػبب فػػي حػػدكث حػػاالت اإلصػػابة المتكسػػطة كالشػػديدةل كىػػي تشػػمؿ
الحاالت التي تنتقؿ مف جيؿ إل جيؿل إذ يتـ نقؿ الخصػائص أك السػماتل مػف
السمؼ إل الخمؼ عف طريؽ الجينات لُ)ل مما يؤدم إل إصابة بعض امفػراد
بالشمؿل أك العم ل أك الصمـل كنحك ذلؾ.
كقد يقع تساؤؿ ىؿ الزكاج مف امقارب بحد ذاتو سبب لممراض الكراثية
أجيب عم ىذا التساؤؿ مف ناحيتيف :شرعية كطبيةل أما مف الناحيػة الشػرعية
ثبت ما ييث ًبت مػا يػدؿ عمػ ذلػؾل كأمػا مػا يتناقمػو النػاس مػف قػكليـ غربػكا
فمـ ىي ي
النكاح كينسبكنو إل النبي صم اهلل عميو كسمـل فيػذا القػكؿ لػـ تثبػت صػحتو
إل النبػي صػم اهلل عميػو كسػمـل كقػد بحثػت فػي كتػب الحػديث عنػو فمػـ أجػده
كأما ما كرد في ىذا المعن ل فيي نصيحة مف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو
قدميا آلؿ السائبل الذيف حصركا الزكاج فيما بينيـل لعف ابف أبي مميكة قػاؿ:
قاؿ عمر آلؿ السائب قد أضكأتـد فانكحكا في النكابغل قاؿ الحربي يعني تزكجكا
الغرائب)لِ).
جاء في معجػـ مقػاييس المغػة" :ضػكم" الضػاد كالػكاك كاليػاء أصػؿ صػحيو يػدؿ
عم ىزاؿل يقاؿ :غالـ ضاكم :معػزكؿل كجاريػة ضػاكيةل ككانػت العػرب تقػكؿ:
إذا تقارب نسب امبكيف خرج الكلد ضاكيانلّ).
إف اإلسالـ لـ يحػرـ زكاج امقػاربل بػؿ جعمػو مباحػان دؿ عمػ ذلػؾ قكلػو تعػال :
اج ىؾ َّ
ُّيا َّ
كريى َّف ىك ىما ىممى ىك ٍت ىي ًمي ين ىؾ ًم َّمػا
الال ًتي آىتى ٍي ى
الن ًب ُّي إً َّنا أ ٍ
ت أي
ىحمى ٍم ىنا لى ىؾ أ ٍىزىك ى
{ ىيا أىي ى
يج ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ػؾ َّ
الال تػي
ػؾ ىكىب ىنػات ىخ ىاال ت ى
ػؾ ىكىب ىنػات ىخال ى
ػؾ ىكىب ىنػات ىع َّمات ى
اء المَّ يو ىعمى ٍي ىؾ ىكىب ىنات ىع ّْم ى
أىفى ى
لُ)
لِ)
لّ)

د .حسيف عبدالحميد رشكافل اإلعاقة كالمعكقيفل صٕٓ.
الجيف" :كحدة كراثية مكجػكدة فػي الكركمسػكـ تحػدد خصػائص معينػة لمكػائف الحػي" .لد.
أحمد مختار عبدالحميدل معجـ المغة العربية المعاصرل جّل صُِِْ).
ابػػػف حجػػػرل أبكالفضػػػؿ أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف حجػػػر العسػػػقالنيل
لتِٖٓ:ق)ل التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعػي الكبيػرل دار الكتػب العمميػةل
طُل ُُْٗقل ُٖٗٗـل كتػػاب النكػػاحل بػػاب مػػا جػػاء فػػي اسػػتحباب النكػػاح كصػػفة
المخطكبة كغير ذلؾل جّل صَّٗ.
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اد َّ
سػتى ٍن ًك ىح ىيا
الن ًب ُّ
ام ىأرىةن يم ٍؤ ًم ىنػ نة إً ٍف ىك ىى ىب ٍ
ػي أ ٍ
ػيا لً َّمن ًب ّْ
ػي إً ٍف أ ىىر ى
ىى ى
ىف ىي ٍ
سى
ػت ىن ٍف ى
اج ٍر ىف ىم ىع ىؾ ىك ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ض ػ ىنا ىعمىػ ٍػي ًيـ فػػي أ ٍىزىك ً
ػؾ مػ ٍػف يد ً
اج ًيػ ٍػـ ىك ىمػػا
صػ نة لىػ ى
يف قىػ ٍػد ىعم ٍم ىنػػا ىمػػا فى ىر ٍ
كف ا ٍل يمػ ٍػؤ ًمن ى
ىخال ى
ٍ
اف المَّ يو ىغفي ا ً
يما امحزاب.]َٓ:
كف ىعمى ٍي ىؾ ىح ىر هج ىك ىك ى
ىممى ىك ٍت أ ٍىي ىما ين يي ٍـ لً ىك ٍي ىال ىي يك ى
ن
كر ىرح ن
قاؿ اإلماـ الطبرم رحمو اهلل :ف حؿ اهلل لو صم اهلل عميو كسمـ مف بنات عمػو
كعماتو كخالو كخاالتول المياجرات معو منيف دكف مف لػـ ييػاجر مػنيف معػول
يعني :الالتي تزكجيف بصداؽ مسميلُ).
فيذا نص صريو عمػ زكاج امقػاربل كالنبػي صػم اهلل عميػو كسػمـ زكج ابنتػو
فاطمة البف عمو عمي رضي اهلل عنول إال أف النبي صم اهلل عميو كسػمـ حثنػا
عم حسف االختيار سكاء أكاف مػف امقػارب أـ مػف غيػرىـل عػف عائشػة رضػي
اهلل عنيػا قالػت :قػاؿ صػػم اهلل عميػو كسػمـ :لتخيػػركا لػنطفكـ فػ نكحكا امكفػػاءل
كأنكحكا إلييـ)لِ).
أما رأم العمػـ كالطػب بػزكاج امقػاربل فيقػكؿ الػدكتكر محمػد الربيعػي فػي كتابػة
"الكراثػػة كاإلنسػػاف"" :كػػؿ منػػا يحمػػؿ مػػف أربعػػة إل ػ ثمانيػػة جينػػات شػػريرة أك
مشكىةل إال أنيا ال تشكؿ أم خطر عم صحتنال منيا تكجد متنحيةل كلقد قدر
أف كؿ كاحد مف ثالثػة أشػخاص طبيعيػيف يحمػؿ جينػان مختبئػانل يػؤدم فػي حالػة
كجػكده بشػػكؿ زكجػػي إلػ قصػػكر عقمػػي خطيػػرل كعنػػد زكاج شػػخص بػػاخر مػػف
نفػػس العشػػيرةل فػػإف االحتمػػاؿ كبيػػر فػػي أف يكػػكف الػػزكج حػػامالن لػػنفس الجػػيف
الشػػريرل كيرتفػػع ذلػػؾ االحتمػػاؿ عنػػد الػػزكاج مػػف نفػػس العائمػػةل ممػػا يػػؤدم إلػ
زيػػػادة مضػػػطردة فػػػي احتمػػػاؿ كالدة أطفػػػاؿ مصػػػابيف ب حػػػد اممػػػراض الكراثيػػػةل
كيساكم احتماؿ كالدة طفؿ مصاب بمرض كراثيل مكالد العـ أك الخاؿ مػف ٔ-
ٖ%ل في مقابؿ احتماؿ ّ %ْ-لظيػكر مثػؿ ذلػؾ المػرض فػي المجتمػع ككػؿل
لذلؾ ال ينصو بزكاج أبناء العـ خصكصانل عنػد كجػكد حالػة مرضػية كراثيػة فػي
العائمة"لّ).
لُ)

لِ)

لّ)

الطبػػرمل محمػػد بػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف كثيػػر بػػف غالػػب اآلممػػي أبػػكجعفرل لتَُّ:ق)ل
جػػامع البيػػاف عػػف ت كيػػؿ القػرآفل تحقيػػؽ أحمػػد محمػػد شػػاكرل مؤسسػػة الرسػػالة لمنشػػرل
طُل َُِْق=ََُِـل جَِل صِْٖ.
ابف ماجةل أبكعبداهلل محمد بف يزيػد القزكينػيل لتِّٕ:ق)ل سػنف ابػف ماجػةل تحقيػؽ:
شػػػػعيب امرنػػػػاؤكط كآخػػػػركفل دار الرسػػػػالة العالميػػػػةل طُل َُّْقََِٗـل أبػػػػكاب
النكاحل باب امكفاءل جّل صُْل حكـ امرناؤكط حديث حسف بطرقو كشكاىده.
د .محمػػػد الربيعػػػيل الكارثػػػة كاإلنسػػػافل الككيػػػتل سمسػػػمة كتػػػب ثقافيػػػة شػػػيرية يصػػػدرىا
المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلدابل صٕٓل ٔٓ.
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فال تعارض بػيف الشػرع كالعمػـ فكػؿ منيمػا يػدعك لحسػف االختيػارل فيػك العامػؿ
امساسػػي لتجنػػب اإلصػػابة بػػاممراض الكراثيػػةل سػكاء أكػػاف مػػف امقػػارب أـ مػػف
امباعد.
المطمب الثاني :إصابة الجنيف أثناء الحمؿ أك الكالدة.
إف مػػف أسػػباب اإلصػػابة عنػػد ذكم االحتياجػػات الخاصػػةل تعػػرض الم ػرأة أثنػػاء
الحمػػؿ أك الػػكالدة ممػػكر تضػػر بػػػالجنيفل فػػاممكر التػػي تضػػر بػػالجنيف أثنػػػاء
الحمؿ:
أ .تناكؿ المرأة الحامؿ لما يضر كشرب الخمكر كالتدخيفل " كقد ت كػد مػف
زمػػف طكيػػؿ أف تعػػاطي امـ لمخمػػكر حت ػ كلػػك بمقػػدار بسػػيط يػػؤدم إل ػ
ضمكر رأس الجنيفل كسكء نشاط قمبو كأطرافو كمفاصمو ككجيػول كيتكقػع
ليذا الجنيف أف يظير نشاطان زائدان كبعض النكبات التشنجية"لُ).
لذلؾ فإف اهلل عز كجؿ أمرنا باالبتعاد عما يضرنا في ديننا كأبداننال قػاؿ تعػال :
ً
ػس ًمػ ٍػف ىع ىمػ ًػؿ
ػاب ىك ٍام ٍى
ُّيػػا الَّػ ًػذ ى
صػ ي
{ ىيػػا أىي ى
ىزال يـ ًر ٍجػ ه
ىم ينػكا إً َّن ىمػػا ا ٍل ىخ ٍمػ ير ىكا ٍل ىم ٍيسػ يػر ىك ٍامى ٍن ى
يف آ ى
َّ
الش ٍيطى ً
كف المائدة.]َٗ :
اجتىًن يبكهي لى ىعمَّ يك ٍـ تي ٍفمً يح ى
اف فى ٍ
كالفػػػالح يكػػػكف فػػػي الػػػدنيا كاآلخػػػرةل فػػػي الػػػدنيا بالسػػػالمة كالصػػػحة كالعافيػػػة
كاالستقامة عم طريؽ الحؽل كفي اآلخرة بالنجاة مف النار.
جاء في تفسير المنار :فاجتنبكه أم فاجتنبكا ما ذكر كمول كابتعػدكا عنػول رجػاء
أف تفمحكا كتفكزكا بتزكية أنفسكـل كمراعاة سالمة أبدانكـلِ).
كعف عائشة رضي اهلل عنيال عف النبي صم اهلل عميو كسمـ قػاؿ :لكػؿ شػراب
أسكر فيك حراـ)لّ)ل كانما حراـ لسكئو كضرره عم اإلنساف.
تناكؿ المرأة الحامؿ لمدكية مف غير إشػراؼ طبػيل فقػد أثبتػت
ب.
الدراسػػػات العمميػػػة تػػػ ثر الجنػػػيف بمػػػا تتعاطػػػاه امـ مػػػف العقػػػاقيرل فػػػبعض
امدكيػػة التػػي تشػػمؿ الميػػدئات أك بعػػض اليرمكنػػات كخاصػػة اليرمكنػػات
الجنسػػية تػػؤثر ت ػ ثي ارن سػػمبيان عم ػ نمػػك الجنػػيفل كيشػػمؿ ذؾ حبػػكب منػػع
الحمؿ دكف أف تعمـ امـ أنيا حامؿ.
لُ)
لِ)
لّ)

آمػػاؿ صػػادؽل كف ػؤاد أبكحطػػبل نمػػك اإلنسػػاف مػػف مرحمػػة الجنػػيف إل ػ مرحمػػة المسػػنيفل
مكتبة امنجمك المصريةل طْل جُل صُٖٕ.
انظرل محمد رشيد بف عمي رضال لتُّْٓ:ق)ل تفسير القرآف الكػريـ لتفسػير المنػار)ل
مصرل نشر الييئة المصرية العامة لمكتابل َُٗٗـل جٖل صَٓ.
البخػػارمل صػػحيو البخػػارمل كتػػاب الكضػػكءل بػػاب ال يجػػكز الكضػػكء بالنبيػػذ كال المسػػكرل
جُل صٖٓل حديث رقـ ِِْ.
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ج .التػػدخيفل فقػػد أثبتػػت الدراسػػات أف أطفػػاؿ امميػػات المػػدخناتل كخاصػػة
أكلئػػػؾ الالتػػػي يػػػدخف بشػػػراىةل قػػػد يكلػػػدكف بنقػػػائص كاضػػػحة فػػػي النمػػػك
الجسمي كالعقمي كاالنفعالي.
د .تعرض المػرأة الحامػؿ لمشػعة الضػارة التػي تعػرض الجنػيف لمتشػكيو أك
الضررل فقد أثبتت الدراسات أف تعرض المرأة الحامؿ لجرعة مف اإلشعاعل
كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ فػػػي أشػػػعة أكػػػسل يػػػؤدم إؿ الخمػػػؿ الػػػكراثي كاإلجيػػػاض
التمقائي كنقائص جسمية خطيرةلُ).
استنشػػاؽ الم ػرأة الحامػػؿ لمغػػازات السػػامة قبػػؿ ال ػكالدة أك أثنػػاء
ق.
لِ)
ال ػكالدة فيػػي تمحػػؽ أض ػ ار ارن بػػالمخ  .فمػػف العكامػػؿ البيئيػػة المػػؤثرة تمػػكث
الماء الذم تشربو امـل كالطعاـ الذم ت كمول كاليكاء الذم تستنشقول فيػك
يؤذم نمك المضغة كالجنيفل كبالطبع فإف معدؿ التمكث يزداد في المناطؽ
الصناعيةلّ).
ك .مرض المرأة الحامؿ كتعرضػيا مزمػات صػحية أثنػاء الحمػؿ يػؤثر عمػ
الجنيف كىذا ما أكدتو الدراسػاتل كأشػير ىػذه اممػراض الحصػبة املمانيػة
التي عرفت بخطرىا عم الجنيف منذ عػاـ ُِْٗل فإصػابة امـ بالحصػبة
املمانية كخاصة في امسابيع امكل مف فترة الحمؿ قد يػؤدم إلػ فقػداف
الطفػػؿ بصػػره كسػػمعول كقػػد يعػػاني مػػف اضػػطراب القمػػب كالكبػػد كالبنكريػػاس
كالتخمؼ العقميلْ).
ز .فقػػر الػػدـ عنػػد المػرأة الحامػػؿ بسػػبب سػػكء التغذيػػة يػػؤثر عمػ الجنػػيفل
كليذا فإف مف المتكقع لمميػات سػيئات التغذيػة فػي ىػذه الفتػرةل أف يمػدف
أطفػػػاالن ذكم مػػػخ أقػػػؿ فػػػي عػػػدد خاليػػػاه العصػػػبيةل كذكم كزف مػػػنخفضل
كباإلضافة إل ذلؾ فإف كثي ارن مف الدراسات أكدت كجكد عالقة بيف النقص

لُ)
لِ)
لّ)
لْ)

آماؿ صادؽل كفؤاد أبكحطبل نمك اإلنساف مف مرحمػة الجنػيف إلػ مرحمػة السػنيفل جُل
صُٖٕ.ُٕٗ-
بكشيؿ كآخركفل امطفاؿ ذكك االحتياجات الخاصةل صُُُ.
آماؿ صادؽل كفؤاد أبكحطبل نمك اإلنساف مف مرحمة الجنيف إل مرحمة المسػنيفل جُل
صُُٖ.
د .حسػػيف رش ػكافل اإلعاقػػة كالمعكقػػكفل صٖٕل كصػػادؽ كأبكحطػػبل نمػػك اإلنسػػاف مػػف
مرحمة الجنيف إل مرحمة المسنيفل جُل صُٕٔ.
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الغػػذائي لػػدل امـ كنقػػص الػػكزف عنػػد ال ػكالدةل أك كالدة الجنػػيف ميت ػانل أك
التخمؼ في النمكل باإلضافة إل التخمؼ العقميلُ).
المطمب الثالث :اممكر التي تضر بالجنيف أثناء الكالدة.
كيمكف إرجاع اإلصابة أثناء الكالدة إل أربعة أسباب ىي:
أ .الػكالدة العسػػرة فيػي تػػؤدم إلػ اختنػاؽ الجنػػيف كاصػػابة المػخ كمػػف ثػػـ
فيػػي سػػبب رئيسػػي لمتخمػػؼ العقمػػيل كت ػ خر نمػػكه الحركػػيل كتػػؤثر بشػػكؿ
سمبي عم القدرة عم التعمـ.
ال ػكالدة المبكػػرةل فػػالميالد قبػػؿ النمػػك كخاصػػة بالنسػػبة لمطفػػاؿ
ب.
الذيف يقؿ كزنيـ عف ََُٓ جراـل معرضكف الحتماؿ إصػابتيـ بإصػابات
حسية كعقمية.
ج .الصدمات الجسدية التي قد تصيب الجنيف أثناء عمميػة الػكالدةل بسػبب
استخداـ امدكات الخاصة بالكالدةل أك خمع لطرؼ مف أطرافو مػف قبػؿ مػف
يشرؼ عم الػكالدةل أك اسػتخداـ طريقػة الػكالدة القيصػريةل كػؿ ىػذا يتػرؾ
أث ارن عم الجياز العصبي لمطفؿ.
د .نقػػػص امكسػػػجيفل فامتػػػداد سػػػاعات الػػػكالدة يعػػػرض الطفػػػؿ لالختنػػػاؽ
كالزرقةل كالمكت نتيجة نقص امكسجيفلِ).
كقاؿ صادؽ أبك حطػب :ككػؿ مػف نزيػؼ المػخل كالفشػؿ فػي التػنفسل يػؤثر فػي
كميػة امكسػجيف فػػي الخاليػا العصػػبية لممػخل كيػػؤدم إلػ حالػػة مرضػية تسػػمي
نقػػػص أكسػػػجيف امنسػػػجةل كمػػػف المعػػػركؼ أف الخاليػػػا العصػػػبية فػػػي الجيػػػاز
العصبي المركزم تحتاج إل امكسجيفل فإذا حرمت منو تمكتل كاذا فقػد الكليػد
كمية كبيرة مف خالياه العصبية في ىذه الفترةل فإنو يعاني مف تمػؼ خطيػر فػي
المػخل كقػػد يػؤدم بػػو ذلػؾ إلػ الكفػاةل كاذا عػػاشل فإنػو قػػد يعػاني مػػف نقػػائص
جسمية كعقمية كنفسية خطيرةلّ).
المطمب الرابع :اإلصابة بسبب التعرض لمحكادث.
إف مف ذكم االحتياجات الخاصة مف لـ تكف إصػابتو بسػبب عامػؿ كراثػيل كمػا
لػػـ يتعػػرض لمخػػاطر أثنػػاء الحمػػؿ أك ال ػكالدةل إنمػػا كلػػد بكامػػؿ صػػحتو العقميػػة
لُ)
لِ)
لّ)

آماؿ صادؽل كفؤاد أبكحطبل نمك اإلنساف مف مرحمة الجنيف إل مرحمة المسػنيفل جُل
صُٕٓ.
د .حسيف رشكافل اإلعاقة كالمعكقكفل صٖٕ.ٕٗ-
انظػػػرل آمػػػاؿ صػػػادؽل كفػػػؤاد أبكحطػػػبل نمػػػك اإلنسػػػاف مػػػف مرحمػػػة الجنػػػيف إلػػػ مرحمػػػة
المسنيفل جُل صُّٗ.
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كالجسدية كالحسيةل ف مض طفكلتو بصحة كعافيةل كتمتع بصحتو في شبابول
مػػنيـ مػػف تجػػاكز مرحمػػة الشػػباب كىػػك بكامػػؿ عافيتػػول لكنػػو تعػػرض لح ػكادث
مفاجئػػو أثػػرت فػػي عافيتػػو كافقدتػػو بعػػض صػػحتول فػػإف صػػاحب العافيػػة لػػيس
بم مف مف اإلصابةل لذلؾ فإف مف تعاليـ النبي صػم اهلل عميػو كسػمـ أف يسػ ؿ
المسمـ ربو أف يديـ عميو نعمػة الصػحة كالعافيػةل فعػف عبػداهلل بػف عمػر رضػي
اهلل عنو قاؿ :كاف مف دعاء النبي صم اهلل عميو كسمـ :لالميػـ إنػي أعػكذ بػؾ
مػػف زكاؿ نعمتػػؾل كتحػػكؿ عافيتػػؾل كفجػػاءة نقمتػػؾل كجميػػع سػػخطؾ)لُ)ل كجػػاء
في كتاب مرقاة المفاتيو شرح مشكاة المصابيول "كتحكؿ عافيتؾ" أم :انتقاليػا
مف السمع كالبصر كسائر امعضاءل فإف قيؿ :ما الفػرؽ بػيف الػزكاؿ كالتحػكؿ
قمت :فمعن زكاؿ النعمة ذىابيا مف غير بدؿل أما تحكؿ العافية إبػداؿ الصػحة
بػػالمرض كالغنػػي بػػالفقر :فيصػػير المعن ػ أعػػكذ بػػؾ مػػف تبػػدؿ مػػا رزقتنػػي مػػف
العافية إل البالء كالداىيةلِ).
ىذا ىك ىدم النبي صم اهلل عميػو كسػمـ الػذم يعممنػا فيػو أف نسػ ؿ اهلل دائمػان
المعافاة كالسالـل فعػف عبػدالرحمف بػف أبػي بكػرةل أنػو قػاؿ مبيػو :ليػا أبػت إنػي
أسمعؾ تدعك كؿ غداة الميـ عافني في بػدنيل الميػـ عػافني فػي سػمعيل الميػـ
عػػافني فػػي بصػػرمل ال إلػػو إال أنػػتل تعيػػدىا ثالث ػانل حػػيف تصػػبول كثالث ػان حػػيف
تمسيل فقاؿ :إني سمعت رسكؿ اهلل صم اهلل عميو كسمـ يدعك بيف ف نا أحب
أف أستف بسنتو)لّ).
جاء في كتاب فػيض القػدير شػرح الجػامع الصػغير لممنػاكمل "الميػـ عػافني فػي
بػػدني"ل أم مػػف امسػػقاـ كاآلالـل "الميػػـ عػػافني فػػي سػػمعي الميػػـ عػػافني فػػي
بصرم"ل خصيما بالػذكر عنػد ذكػر البػدفل مف العػيف ىػي التػي تنظػر آيػات اهلل

لُ)

لِ)

لّ)

مسػػػمـل أبكالحسػػػيف بػػػف حجػػػاج القشػػػيرم النيسػػػابكرمل لتُِٔ:ق) المسػػػند الصػػػحيو
المختصػػػر بنقػػػؿ العػػػدؿ عػػػف العػػػدؿ إلػػػ صػػػم اهلل عميػػػو كسػػػمـل تحقيػػػؽ محمػػػد فػػػؤاد
عبدالباقيل بيركتل دار إحياء التراث العربيل كتاب الرقاؽل باب أكثر أىؿ الجنة الفقراء
كأكثر أىؿ النار النساء كبيف الفتنة بالنساءل جْل حديث رقـ ِّٕٗ.
القػػػػارمل عمػػػػي بػػػػف لسػػػػمطاف) محمػػػػد أبكالحسػػػػف نػػػػكر الػػػػديف المػػػػال اليػػػػركم القػػػػارمل
لتَُُْ:ق)ل مرقػػاة المفػػاتيو شػػرح مشػػكاة المصػػابيول بيػػركتل لبنػػافل دار الفكػػرل
طُل ُِِْق=ََِِـل جْل صَُٕٕ.
أبػػػكداكدل سػػػنف أبػػػي داكدل كتػػػاب امدب أبػػػكاب النػػػكـل بػػػاب مػػػا يقػػػكؿ إذا أصػػػبول جْل
صِّْل حكـ املباني عميو ب نو حسف اإلسناد.
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المثبتػػة فػػي اآلفػػاؽل كالسػػمع يعػػي اآليػػات المنزلػػة فيمػػا جامعػػاف لػػدرؾ اآليػػات
العقمية كالنقميةلُ).
كمف أبرز الحكادث التي يتعرض ليا أصحاب العافية حكادث السيرل التي كثػرت
فػػي ىػػذا الزمػػاف بعػػدما زادت كسػػائؿ النقػػؿ كالمكاصػػالت كتطػػكرت فػػي سػػرعتيا
بشكؿ مرعبل فكثرت الحكادث فازدادت اإلصاباتل كمف الحكادث التي قد يصاب
بيػػا بعػػض أىػػؿ العافيػػةل اإلصػػابة أثنػػاء ممارسػػة املعػػاب الرياضػػيةل كىػػذا مػػا
تعرض لػو الشػيخ أحمػد ياسػيف فػي شػبابو ممػا أدل إلػ أصػابتو بالشػمؿ أثنػاء
ممارستو لملعاب الرياضيةلِ).
كىنػػاؾ نػػكع آخػػر مػػف الح ػكادث التػػي تسػػبب اإلصػػابة بػػيف أىػػؿ العافيػػة كىػػي
الحكادث الككنيةل كاليدـ كالزالزؿ كالفيضانات كنحك ذلؾ.
المطمب الخامس :اإلصابة بسبب االعتداء.
إف مػػػػف أسػػػػباب اإلصػػػػابة عنػػػػد ذكم االحتياجػػػػات الخاصػػػػة مػػػػا يكػػػػكف بسػػػػبب
االعتداءل كىك عم نكعيف:
امكؿ :ما يككف مف اعتداء في الشػجارات كالخالفػاتل فكػـ مػف أنػاس مػف أىػؿ
العافية أصيبكا في أجساميـل فبترت بعض أطػرافيـل أك عطمػت بعػض حكاسػيـ
نتيجة لالعتداء عمييـ.
الثاني :ما يككف مف اعتداء الكفار عم المسمميف اآلمنيف في ديارىـ كبيكتيـل
أك أثناء المكاجية في ساحات المعارؾل مما يؤدم إل إصابة بعضيـ بإصابات
مختمفةل كبتر بعض امطراؼل أك إتالؼ بعض الحكاس أك اإلصابة بالشمؿ.
فصػػاحب العافيػػة عنػػدما يصػػاب فػػي سػػاحة المعركػػة يكػػكف فػػي حالػػة نفسػػػية
عجيبةل كشعكره الشديد بالحاجة الممحة مم مساعدة مف أخيػو الػذم يصػاحبو
في الخندؽل فيك بحاجة إل اليد الحنكنة التي تمتد إليو لتناكلو لقمػة طعػاـ أك
شربة ماءل أك شيئان مف الدكاءل كىك بحاجة أشػد لكممػة طيبػة لتثبيتػو كىػك فػي
تمؾ الحالةلّ).
لُ)

لِ)
لّ)

المنػػاكمل زيػػف الػػديف محمػػد المػػدعك بعبػػدالرؤكؼ بػػف تػػاج العػػارفيف بػػف عمػػي بػػف زيػػف
العابػػػديف الحػػػدادم ثػػػـ لتَُُّ:ق)ل فػػػيض القػػػدير شػػػرح الجػػػامع الصػػػغيرل مصػػػرل
المكتبة التجارية الكبرلل طُل جِل صُّٓ.
محمد اليافكمل الشيخ أحمد ياسيفل فمسطيف -القدسل دار اآلباء لمتكزيع كالنشػرل طُل
ََِْـل صِ.ُْ-
أحمد سعيد صالو عزاـل القتاؿ في الكتاب كالسنة كأثره في اممةل باكستافل السػندل قسػـ
الدراسات اإلسالمية جامعة باكستافل ُٓٗٗـل صِّٗ.
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في ػؤالء ىػػـ أفضػػؿ ذكم االحتياجػػات الخاصػػةل لبػػذليـ كعطػػائيـ كاقبػػاليـ عم ػ
الجياد لمدفاع عف اإلسالـ كالمسمميف.
المطمب السادس :اإلصابة بسبب القصاص في الجنايات.
إف مػػف أسػػباب اإلصػػابة عنػػد ذكم االحتياجػػات الخاصػػةل مػػا يتعػػرض لػػو أىػػؿ
العافيػػة عنػػد إيقػػاع القصػػاص بيػػـل إف ىػػـ ارتكبػكا جنايػػة مػػف الجنايػػات التػػي
تكجػػب القصػػاصل كذلػػؾ فيمػػا دكف الػػنفس كبتػػر طػػرؼ مػػف امطػراؼل أك تػػالؼ
حاسة مف الحكاس.
ؼ ًب ٍامى ٍن ً
ً
س ًب َّ
ىف َّ
الن ٍف ً
ؼ
ييا أ َّ
س ىكا ٍل ىع ٍي ىف ًبا ٍل ىع ٍي ًف ىك ٍامى ٍن ى
قاؿ تعال  { :ىك ىكتى ٍب ىنا ىعمى ٍي ًي ٍـ ف ى
الن ٍف ى
ػف كا ٍلجػػركح ًقصػػاص فىمػ ٍػف تىصػػد ى ً
َّ
ػو
السػ َّ
ػف ًب ّْ
ػامي يذ ًف ىك ّْ
ىك ٍامي يذ ىف ًبػ ٍ
ػارةه لىػ ي
ى
َّؽ ًبػػو فى ييػ ىػك ىكفػ ى
السػ ّْ ى ي ي ى ى ه ى
كف المائػدة]ْٓ:ل قػاؿ اإلمػاـ
ػو فى يكلى ًئ ى
ىك ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍح يك ٍػـ ًب ىمػا أى ٍن ىػز ىؿ المَّ ي
ػؾ يى يػـ الظَّػالً يم ى
السرخسي" :أعمـ ب ف الجناية اسـ لفعؿ محرـ شرعان سػكاء حػؿ بمػاؿ أك نفػسل
كلكػػػػف فػػػػي لسػػػػاف الفقيػػػػاء يػػػػراد بػػػػإطالؽ اسػػػػـ الجنايػػػػة الفعػػػػؿ فػػػػي النفػػػػكس
كامطراؼ"لُ)ل قد يقكؿ قائػؿ أك يسػ ؿ سػائؿ ىػؿ نريػد مىػؿ العافيػة السػالمة أـ
اإلصػػابة الجػكاب عمػ ذلػػؾ أف اهلل عػػز كجػػؿ شػػرع ىػػذه العقكبػػة ليحيػػا النػػاس
ً ً
اص ىح ىياةه ىيا أيكلًي ٍامى ٍل ىب ً
ص ً
ػاب لى ىعمَّ يك ٍػـ تىتَّقيػك ىف
حياة طيبة قاؿ تعال  { :ىكلى يك ٍـ في ا ٍلق ى
ً ً
ص ً
ػاص
{كلى يك ٍـ في ا ٍلق ى
البقرة ]ُٕٗ :قاؿ اإلماـ الطبرم "يعني تعال ذكره بقكلو :ى
ىح ىيػػاةه ىيػػا أيكلًػػي ٍامى ٍل ىبػ ً
ػاب ل كلكػػـ يػػا أكلػػي العقػػكؿل فيمػػا فرضػػت عمػػيكـ كأكجبػػت
لبعضكـ عم بعضل مف القصاص في النفػكس كالجػراح كالشػجاجل مػا منػع بػو
بعضكـ مف قتؿ بعضل فحييتـ بذلؾل فكاف لكـ في حكمي بينكـ بػذلؾ حيػاة"لِ)ل
فالتشػػريع القرآنػػي فيػػو سػػعادة اإلنسػػافل كىكػػذا كػػاف ىػػدم النبػػي عميػػو الصػػالة
كالسالـ.
"فعػػف عػػركة بػػف الزبيػػرل لأف امػرأة سػػرقت فػػي عيػػد رسػػكؿ اهلل صػػم اهلل عميػػو
كسمـ في غزكة الفتول ففزع قكميا إل أسامو بف زيد يستشفعكنول قػاؿ عػركة:
فمما كممة أسامة فييال تمكف كجو النبي صم اهلل عميو كسمـ ل فقػاؿ :أتكممنػي
الجناية :الذنب كالجرـ كما يفعمو اإلنساف مما يكجب عميو العقاب أك القصػاص فػي الػدنيا
كاآلخرةل لابف منظكرل لساف العربل بيركتل جُْل صُْٓ) .الجنحة :جريمة يعاقػب
عمييػػا الفاعػػؿ بػػالحبس أك الغرامػػة بمبمػػغ معػػيفل لمعجػػـ المغػػة العربيػػة المعاصػػرل جُل
صَّْ).
لُ) السرخسيل محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس امئمة لتّْٖ:ق)ل المبسكطل بيركتل
دار المعرفةل ُُْْق= ُّٗٗـل جِٕل صْٖ.
لِ) الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جّل صِّٖ.
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في حد مف حدكد اهللل قاؿ أسامة :استغفر لي يػا رسػكؿ اهللل فممػا كػاف العشػي
قاـ خطيبانل ف ثن عم اهلل بما ىك أىمػول ثػـ قػاؿ :أمػا بعػدل فإنمػا أىمػؾ النػاس
قػػبمكـ :أنيػػـ كػػانكا إذا سػػرؽ فػػييـ الشػػريؼ تركػػكهل كاذا سػػرؽ فػػييـ الضػػعيؼ
أقػػامكا عميػػو الحػػدل كالػػذم نفػػس محمػػد بيػػدهل لػػك أف فاطمػػة بنػػت محمػػد سػػرقت
لقطعت يدىا ثػـ أمػر صػم اهلل عميػو كسػمـ بتمػؾ المػرأة فقطعػت يػدىال فحسػنت
تكبتيا بعد ذلؾ كتزكجتل قالت عائشة لرضي اهلل عنيا) :فكانت ت تي بعد ذلػؾ
ف رفع حاجتيا إل النبي صم اهلل عميو كسمـ"لُ).
المطمب السابع :اإلصابة بسبب ما ينتج عف اممراض العضكية أك النفسية.
إف مػػف أسػػباب اإلصػػابة عنػػد ذكم االحتياجػػات الخاصػػةل مػػا يتعػػرض لػػو أىػػؿ
العافية بعد مرض عضكمل ينتج عنو إصابة دائمة كمرض السكرم.
فينػػاؾ مجمكعػػة كبيػػرة مػػف المضػػاعفاتل التػػي تحػػدث لمرض ػ السػػكرم الػػذيف
ييممكف العالجل كالمعركؼ أف مضاعفات داء السكرم طكيمة اممدل ىي تسارع
حػػػدكث تصػػػمب الشػػػراييفل أك المػػػرض القمبػػػي الكعػػػائيل كارتفػػػاع ضػػػغط الػػػدـل
كحدكث العم ل كالتيابات حكض الكمػ كىبػكط عمػؿ الكميػة "القصػكر الكمػكم"ل
كتمؼ امعصابل كبامخص أعصاب العيف كالعضك التناسمي الػذكرم كامطػراؼل
الخمقػػػي فػػػي أجنػػػة الحكامػػػؿ المصػػػابات بػػػداء
كازديػػػاد خطػػػر حػػػدكث التشػػػكه ى
السكرملِ) .كغير ذلؾ مف اممراض كتجمط الدـ الذم ينتج عنػو أحيانػا إصػابات
بامطراؼ أك إصابة بالدماغ.
أمػػا الجانػػب النفسػػيل فنػػرل فيػػو أف اليمػػكـ النفسػػية تػػنعكس عمػػ امعضػػاء
الجسػػميةل فكثي ػ ار م ػا ينػػتج عػػف امم ػراض النفسػػية أم ػراض عضػػكية تػػؤدم إل ػ
إصابات دائمة.
تسػػاىـ العديػػد مػػف امم ػراض النفسػػيةل الناتجػػة عػػف سػػكء التكيػػؼ االجتمػػاعي
كالنفسػػي فػػي كثيػػر مػػف حػػاالت اإلصػػابة كخاصػػة عيػػكب النطػػؽ كالكػػالـل مثػػؿ:
الت ت ة كالف ف ة كغيرىالّ).
أمػػا الصػػدمات النفسػػيةل فالسػػمكؾ الػػذم يتصػػؼ بالخبػػؿ أك الخػػرؼ ل يمكػػف أف
ينتج عنو صدمات فسيكلكجية أك سيككلكجية عديدةل كاف كؿ الفئات العمرية

لُ) البخارمل صحيو البخارمل كتاب المغازمل بابل جٓل صُُٓل حديث رقـ َّْْ.
لِ) عبدالرحمف عبيد عكضل الغذاء كالتغذية لمنشكر أكاديميا)ل صٗٓٓ.َٓٔ -
لّ) د .حسيف عبدالحميدل اإلعاقة كالمعكقكفل صْٖ.
الخبؿ كالخرؼ :فساد في العقؿل لانظرل المعجـ الكسيطل جُل صُِٕ ك صِِٖ).
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عرضة لمثػؿ ىػذه الصػدمات كاالضػطراباتل كىػي ليسػت قاصػرة عمػ المسػنيفل
فيـ عرضة لمخرؼ كالمرض العقميلُ).
كفي نياية ىذا المبحث يتبيف أف اإلصابة عند ذكم االحتياجات الخاصػة ترجػع
إل عدة عكامؿ كىي العامؿ الكراثيل أك إصابة الجنيف أثناء الحمؿ أك الػكالدةل
أك التعػػرض لمح ػكادثل أك بسػػبب االعتػػداءل أك القصػػاص فػػي الجنايػػاتل أك مػػا
ينتج عف اممراض العضكية أك النفسية.

فسػػيكلكجيا :عمػػـ كظػػائؼ امعضػػاء فػػي الحيػكاف كالنبػػات لمعجػػـ المغػػة العربيػػة المعاصػػرةل
جُل صْْٗ).
سػػيككلكجيا :عمػػـ الػػنفس أك عمػػك الػػركح أك العقػػؿ لمحمػػد جاسػػـ محمػػدل المػػدخؿ إلػ عمػػـ
النفس العاـل امردفل دار الثقافة لمنشر كالتكزيعل طُل ََِْـل صّٔ).
لُ) عػادؿ عػػز الػػديف امشػكؿل عمػػـ نفػػس النمػك مػػف الجنػػيف إلػ الشػػيخكخةل مكتبػػة امنجمػػك
المصريةل صُٕٔ.
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الفصؿ الثاني :ذكك االحتياجات الخاصة في القرآف الكريـ كالسنة النبكية:
التمييد:
إف قدر ذكم االحتياجات الخاصة في القرآف رفيعل ذلؾ أنيـ مف بنػي آدـ الػذم
خمقػػو اهلل بيديػػول كنفػػخ فيػػو مػػف ركحػػول كأمػػر المالئكػػة أف تسػػجد لػػول كجعمػػو
كذريتػػو خالئػػؼ فػػي امرضل فػػذكك االحتياجػػات الخاصػػة كغيػػرىـ يحممػػكف بػػيف
ج ػكانبيـ نفخػػة مػػف ركح اهللل فيػػـ مكرمػػكف كفػػي امرض مسػػتخمفكفل فػػالقرآف
مػػنيج حيػػاة كفيػػو آيػػات كثيػػرة عنيػػت بػػذكم االحتياجػػات الخاصػػة ببيػػاف ذكػػرىـ
ككصفيـ كما كجو ليـ مف آيات كما ليـ مف حقكؽ ككاجبات كما ذكر بش نيـ
مػػف قصػػص ككرامػػاتل كفػػي ىػػذا الفصػػؿ سػ لقي الضػػكء عمػ ذكم االحتياجػػات
الخاصة في القرآف الكريـ كالذم جاء في خمسة مباحث:
المبحػػث امكؿ :المصػػطمحات التػػي اسػػتخدميا الق ػرآف الكػػريـ لمداللػػة عم ػ ذكم
االحتياجات الخاصة.
استخدـ القرآف الكريـ مصطمحات لمداللة عم ذكم االحتياجات الخاصةل فمنيػا
ما جاء صريحا فسمي باسمول كمنيا ما جاء كناية كعبر عنو بكصفو.
س
أما ما جاء صريحا كمصطمو لامعم ) كلامعرج) كما فػي قكلػو تعػال { :لى ٍػي ى
ىع ىر ًج ىح ىر هج ىكىال ىعمى ا ٍل ىم ًر ً
ػو
يض ىح ىر هج ىك ىم ٍػف يي ًط ًػع المَّ ى
ىع ىم ىح ىر هج ىكىال ىعمى ٍام ٍ
ىعمى ٍام ٍ
ً
ً
ً
َّ و
ً
يمػا
ػار ىك ىم ٍػف ىيتى ىػك َّؿ يي ىع ّْذ ٍب ي
ىك ىر ي
سكلى يو يي ٍدخ ٍم يو ىجنات تى ٍج ًػرم م ٍػف تى ٍحت ىيػا ٍامى ٍن ىي ي
ػو ىعػ ىذ نابا أىل ن
الفتو.]ُٕ :
لُ)
"العم  :ذىاب البصر مف العينيف كمتييما" .
كامعػرج ىػك مػف أصػيب فػي رجمػو يقػػاؿ" :عػرج فػي السػمـ ارتقػ ل كعػرج أيضػػا
أصابو شيء في رجمو فمش مشية لالعرجاف)"لِ).
{كأ ٍيبػ ً
ص ..آؿ
كمصػػػطمو لامكمػػػو) كمػػػا فػػػي قكلػػػو تعػ
ػػرئي ٍامى ٍك ىمػ ى
ػػو ىك ٍام ٍىبػ ىػػر ى
ػػالّ)  :ى
ل
عمراف]ْٗ :ل "كامكمو الذم يكلد أعم " .
ػػي فى يي ٍػػـ ىال
{ص ّّ
كمصػػطمحي لامصػػـ كامبكػػـ) كمػػا فػػي قكلػػو تعػػال  :ي
ػػـ يبلٍكُ)ه
ػػـ يع ٍم ه
ػكف البقػػرة]ُٖ :ل الصػػمـ :انسػػداد امذف كثقػػؿ السػػمع ل كأمػػا "امبكػػـ:
ىي ٍر ًج يعػ ى
لِ)
امخرس الذم ال يتكمـ" .
لُ)
لِ)

لّ)

ابف فارسل معجـ مقاييس المغةل جْل صُّٔ.
الػػػرازمل زيػػػف الػػػديف أبكعبػػػداهلل بػػػف أبػػػي بكػػػر عبػػػدالقادر الحنفػػػيل لتٔٔٔ:ق)ل مختػػػار
الصػػػحاحل تحقيػػػؽ يكسػػػؼ الشػػػيخ محمػػػدل بيػػػركتل صػػػيدال المكتبػػػة العصػػػريةل طٓل
َُِْق=ُٗٗٗـل جُل صَِْ.
ابف منظكرل لساف العربل جُّل صّٔٓ.
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ػؾ
يف ىكفىػ يػركا لى يي ٍزلًقيكىنػ ى
ىي ىكػ ي
ػاد الَّػ ًػذ ى
القمػـ]ُٓ :ل الجنػكف" :جػف

{كًا ٍف
كمصػػطمو لالجنػػكف)ل كمػػا فػػي قكلػػو تعػػال  :ى
ارًىـ لى َّما س ًمعكا ّْ
ػكف
كف إً َّن يو لى ىم ٍج ين ه
الذ ٍك ىر ىكىيقيكلي ى
ى ي
ًب ٍىب ى
صً ٍ
لّ)
الرجؿ :زاؿ عقمو" .
ً
ً
ً
َّ
اف الػذم ىعمى ٍيػو ا ٍل ىح ُّ
ييا
كمصطمو لالسفو) كما في قكلو تعال  ...{ :فىًإ ٍف ىك ى
سػف ن
ػؽ ى
ضػ ًػعيفنا  ...البقػػرة .]ِِٖ :السػػفو" :السػػفيو :خفيػػؼ العقػػؿل كقػػاؿ مجاىػػد
أ ٍىك ى
لْ)
السفيو :الجاىؿ" .
كأمػػا مػػا كنػػي عنػػو كسػػمي بكصػػفو كمصػػطمو لالضػػعفاء) كمػػا جػػاء فػػي قكلػػو
الضػػعفى ً
كف ىمػػا
س ىعمى ػ
يف ىال ىي ًجػ يػد ى
ض ػ ىكىال ىعمى ػ الَّػ ًػذ ى
اء ىكىال ىعمى ػ ا ٍل ىم ٍر ى
ُّ ى
تعػػال { :لىػ ٍػي ى
كف حرج إً ىذا ىنصحكا لًمَّ ًو كرسكلً ًو ما عمى ا ٍلم ٍح ًس ًن ى ً
ً
سػ ًب و
ػكر
يؿ ىكالمَّ ي
ى ى
ىي
يي ٍنفقي ى ى ى ه
يف م ٍف ى
ىى ي
ػو ىغفي ه
ي
ػيـ التكبػػة . ُٗ:جػػاء فػػي معجػػـ الكسػػيط" :ضػػعؼ :ضػػعفا ىػػزؿ أك مػػرض
ىر ًحػ
ه
كذىبت قكتو أك صحتو"لٓ).
ً
َّر ًر  ...النساء:
كمصطمو لأكلي الضرر) كما في قكلو تعال  { :ىغ ٍي ير أيكلي الض ى
ٓٗ]ل أكلي الضرر" :أم غير أكلي الزمانػةل كقػاؿ ابػف عرفػة :أم غيػر مػف بػو
عمػػػة تضػػػره كتقطعػػػو عػػػف الجيػػػاد كىػػػي الضػػػرارة أيضػػػا يقػػػاؿ ذلػػػؾ فػػػي البصػػػر
كغيره"لٔ).
كمصطمو لالبالء) كما فػي قكلػو تعػال { :لىتيٍبمى يػك َّف ًفػي أ ٍىم ىػكالً يك ٍـ ىكأى ٍنفي ًسػ يك ٍـ ...آؿ
عمراف]ُٖٔ :ل "البالء :المحنة تنزؿ بالمرء ليختبػر بيػا كالغػـ كالحػزف كالجيػد
الشديد في اممر"لٕ).
{كىب ّْ
يف
ش ًر َّ
يف الَّ ًػذ ى
الصا ًب ًر ى
كمصطمحي لالصابريف كالمصيبة) كما في قكلو تعال  :ى
ً
ػيب هة قىػػاليكا إً َّنػػا لًمَّػ ًػو ىكًا َّنػػا إًلى ٍيػ ًػو ر ً
ػكف البقػػرة]ُٓٔ :ل "الصػػبر
اج يعػ ى
ػابتٍ يي ٍـ يمصػ ى
ىصػ ى
إً ىذا أ ى
ى
صبراف :أحػدىما :بػدني لتحمػؿ المشػاؽ بالبػدف كالثبػات عميػول كىػك إمػا بالعقػؿ
كتعػػاطي امعمػػاؿ الشػػاقةل أك باالحتمػػاؿ كالصػػبر عم ػ الضػػرب الشػػديد كاملػػـ
العظيـ.

لُ)
لِ)
لّ)
لْ)
لٓ)
لٔ)
لٕ)

الزبيدمل تاج العركس مف جكاىر القامكسل جِّل صِّٓ.
ابف فارسل مقاييس المغةل جُل صّٖٓ.
د .أحمد مختارل معجـ المغة العربية المعاصرةل جُل صَْٕ.
الزبيدمل تاج العركس مف جكاىر القامكسل جّٔل صََْ.
إبراىيـ مصطف ل كآخركفل المعجـ الكسيطل جُل صَْٓ.
ابف منظكرل لساف العربل جْل صّْٖ.
إبراىيـ مصطف ل كآخركفل المعجـ الكسيطل جُل صُٕ.
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كثانييما :الصبر النفساني كىك منع النفس عػف مقتضػيات الشػيكة كمشػتييات
الطبع"لُ)ل أما مصيبة فيي مفرد جمعيا مصيبات كمصائبل كالمصيبة ىػي كػؿ
مكركه يحؿ باإلنساف كينزؿ بولِ).
أيضػػا لابيضػػت عينػػاه) كمػػا فػػي قكلػػو تعػػال  { :ىكتىػ ىػكلَّ
كمػػف ىػػذه المصػػطمحات ن
ً
ػػيـ
ػػؼ ىك ٍاب ىي َّ
ىع ػ ٍن يي ٍـ ىكقىػ ى
كس ى
ضػ ٍ
ػت ىع ٍي ىنػػاهي ًمػ ى
ىس ػفى ىعمى ػ يي ي
ػاؿ ىيػػا أ ى
ػف ا ٍل يحػ ٍػز ًف فى ييػ ىػك ىكظ ه
يكسؼ]ْٖ :ل ابيضت عيناه كىك يعقػكب عميػو السػالـ" :أم انقمبػت إلػ حػاؿ
البيػػػاضل قػػػاؿ مقاتػػػؿل لػػػـ يبصػػػر بيػػػا سػػػت سػػػنيف حتػػػ كشػػػفو اهلل بقمػػػيص
يكسؼ".لّ).
ً
ىف لىػ ٍػـ
سػػتى ٍك ًب نار ىك ػ ٍ
{كًا ىذا تي ٍتمى ػ ىعمى ٍيػػو آ ىىياتيىنػػا ىكلَّ ػ يم ٍ
كلالػػكقر) كمػػا فػػي قكلػػو تعػػال  :ى
ً
و
ش ٍػرهي ًب ىعػ ىذ و
ٍر فى ىب ّْ
اب أىلػيـ لقمػاف]ٕ :ل "الػكقر :الثقػؿ فػي
ىف ًفي أي يذ ىن ٍي ًو ىكق نا
س ىم ٍع ىيا ىك َّ
ىي ٍ
لْ)
امذف" .
ً ً
س ًاني طو]ِٕ :ل "عقػدة المسػاف:
{ك ٍ
احمي ٍؿ يع ٍق ىدةن م ٍف ل ى
كلالعقدة)ل كقكلو تعال ل )ٓ:ى
عدـ الطالقة في الكالـ" ل كعدـ اإلبانة في الكالـ كما في قكلو تعػال { :أ ٍىـ أىىنػا
يف الزخرؼ]ِٓ :ل "أم يبطػم فػي
يف ىكىال ىي ىك ي
اد يي ًب ي
أىىنا ىخ ٍيهر ًم ٍف ىى ىذا الًَّذم يى ىك ىم ًي ه
لٔ)
التكمـ كال يتكمـ إال بعد الجيد كالمشقة" .

لُ)

لِ)
لّ)

لْ)
لٓ)
لٔ)

التيانكمل محمد بف عمي بف محمد الفاركقي الحنفي لتُُٖٓ:ق)ل كشاؼ اصػطالحات
الفنػػكف كالعمػػكـل تحقيػػؽ د .عمػػي دحػػركجل بيػػركتل مكتبػػة لبنػػافل طُل ُٔٗٗـل جِل
صَُٖٓ.
د .أحمد مختارل معجـ المغة العربية المعاصرةل جِل صَُّّ.
الكاحدمل أبكالحسف عمي بػف أحمػد بػف محمػدل لتْْٔ:ق)ل الكسػيط فػي تفسػير القػرآف
المجيػػػػدل تحقيػػػػؽ الشػػػػػيخ عمػػػػي محمػػػػد بيػػػػػركتل لبنػػػػافل دار الكتػػػػب العمميػػػػػةل طُل
لُُْٓق= ُْٗٗـ)ل جِل صِٕٔ.
ابف فارسل مقاييس المغةل جٔل صُِّ.
د .أحمد مختارل معجـ المغة العربية المعاصرةل جِل صُِٓ.
أبكالبقػاء الحنفػيل أيػػكب بػف مكسػ الحسػػيني القريمػي الكفػكمل لتَُْٗ:ق)ل الكميػػات
معجػػـ فػػي المصػػطمحات كالفػػركؽ المغكيػػةل تحقيػػؽ عػػدناف دركيػػش كمحمػػد المصػػرمل
بيركتل مؤسسة الرسالةل جُل صَٕٓ.
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ُّػر
َّػو أ ّْىنػي ىم َّ
س ًػن ىي الض ُّ
ػادل ىرب ي
ُّكب إً ٍذ ىن ى
{كأىي ى
كمصطمو لالضر) كما في قكلو تعال  :ى
الر ً
يف امنبياء]ّٖ :ل "الضر :ما كاف مف سكء حاؿ أك فقػر أك
ت أ ٍىر ىح يـ َّ
ىكأى ٍن ى
اح ًم ى
لُ)
شدة في البدف" .
ً
ً
ً
ً
كمصطمو اإلربػة كمػا فػي قكلػو تعػال  ...{ :ىغ ٍي ًػر أيكلػي ًٍ
الر ىجػاؿ ...
ػف ّْ
اإل ٍرىبػة م ى
الر ىج ً
النكر]ُّ :ل جاء في مختػار الصػحاح { " :ىغ ٍي ًػر أيكلًػي ًٍ
ػاؿ فػي
ػف ّْ
اإل ٍرىب ًػة ًم ى
اآلية :ىك المعتكه"لِ).
كىكذا نرل أف اهلل عز كجؿ قد أفرد في القرآف الكريـ آيات كمصػطمحات لمداللػة
عم ذكم االحتياجات الخاصة لبياف مكانتيـ كحقكقيـ ككاجباتيـ كبياف ما ليـ
كما عمييـ.
المبحث الثاني :تكجيو القرآف الكريـ لذكم االحتياجات الخاصة.
إف القػرآف الكػػريـ أنػػزؿ ليدايػػة البشػػرية كاسػػعادىال فيػػك مكجػػو لجميػػع الشػرائو
كالفئػػاتل كمػػف ى ػؤالء ذكم االحتياجػػات الخاصػػةل الػػذيف أكالىػػـ الق ػرآف الكػػريـ
عنايػػة خاصػػة كفػػي ىػػذا المبحػػث نتعػػرؼ عم ػ مػػا كجػػو القػػرآف الكػػريـ لػػذكم
االحتياجات الخاصة مف نصائو كتكجيياتل كجاء في ستة مطالب ىي:
المطمب امكؿ :ىداية القرآف الكريـ إل الطريؽ القكيـ.
أنزؿ اهلل سبحانو القرآف الكريـ عم نبيو صم اهلل عميو كسمـ لينشػر اليدايػةل
كيسعد الخمؽ في الداريفل كمف ىؤالء ذكم االحتياجات الخاصة الػذيف خػاطبيـ
القرآف الكريـل كما خاطػب بقيػة الخمػؽ فػي التكػاليؼ كالكاجبػاتل إال مػا اسػتثنكا
منو لضػعفيـ كعػدـ قػدرتيـ القيػاـ بيػذه الكاجبػاتل كمػا أعػذر امعمػ كامعػرج
عػػف الجيػػادل كجعميػػـ متسػػاكيف فػػي الث ػكاب كالج ػزاء أنيػػـ صػػبركا عم ػ بالئيػػـ
ً
ً َّ ً
يف ىي ٍي ًدم ًب ًو
اب يم ًب ه
كر ىككتى ه
كقامكا بكاجباتيـل قاؿ تعال { :قى ٍد ىج ى
اء يك ٍـ م ىف المو ين ه
ػف الظُّميمػ ً
ػات إًلى ػ ُّ
النػ ً
ػكر ًبًإذ ًٍنػ ًػو
سػ يػب ىؿ َّ
ػع ًر ٍ
المَّػ ي
السػ ىػالًـ ىكيي ٍخػ ًػر يج يي ٍـ ًمػ ى
ػو ىمػ ًػف اتَّىبػ ى
ضػ ىػكا ىن يو ي
ى
ً و
ً
سػػتى ًق ويـ المائػػدة]ُٔ-ُٓ:ل قػػاؿ ابػػف كثيػػر :أم طريػػؽ
ىكىي ٍيػػدي ًي ٍـ إًلى ػ صػ ىػراط يم ٍ
النجاة كالسالمة كاالستقامةل كينجييـ مف الميالؾل كيكضو ليـ أبػيف المسػالؾ
فيصػػرؼ عػػنيـ المحػػذكرل كيحقػػؽ ليػػـ أحػػب اممػػكرل كينفػػي عػػنيـ الضػػاللة
كيرشدىـ إل أقكـ حالةلّ).

لُ)
لِ)
لّ)

أبكحبيػػػػػػػبل د .سػػػػػػػعدمل القػػػػػػػامكس الفقيػػػػػػػيل دمشػػػػػػػؽل سػػػػػػػكريال دار الفكػػػػػػػرل طِل
َُْٖق=ُٖٖٗـل جُل صِِّ.
الرازمل مختار الصحاحل صُٔ.
ابف كثيرل تفسير القرآف العظيـل جّل صُٔ.
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فبالقرآف نيتدم كبو نقتدمل قػاؿ تعػال { :إً َّف ىىػ ىذا ا ٍلقيػرآ ى ً ً ًَّ ً
ٍػكيـ
ػي أىق ى
ٍ
ىف ىي ٍيػدم لمتػي ى ى
الصػػالًح ً
ىكيي ىب ّْ
ػر اإلسػراء]ٗ :ل
ػر ىك ًبيػ نا
ىجػ نا
ات أ َّ
يف ىي ٍع ىمميػ ى
يف الَّػ ًػذ ى
شػ يػر ا ٍل يمػ ٍػؤ ًم ًن ى
ىف لى ييػ ٍػـ أ ٍ
ػكف َّ ى
جاء فػي تفسػير ابػف كثيػر "يمػدح تعػال كتابػو العزيػز الػذم أنزلػو عمػ رسػكلو
محمػػد صػػم اهلل عميػػو كسػػمـ كىػػك القػػرآف الكػػريـل ب نػػو ييػػدم مقػػكـ الطػػرؽ
كأكضو السبؿ كيبشر المؤمنيف بو الذيف يعممكف الصػالحات عمػ مقتضػاهد أف
ليـ جزاء كبيرال أم يػكـ القيامػةل كأف الػذيف ال يؤمنػكف بػاآلخرةل أم كيبشػركف
أليمال أم يكـ القيامة"لُ).
الذيف ال يؤمنكف باآلخرة أف ليـ ن
عذابا ن
كبػػالقرآف يقػػاـ القسػػط كينشػػر العػػدؿ كيرفػػع الظمػػـل في خػػذ كػػؿ ذم حػػؽ حقػػول
الضػػعيؼ كالقػػكم كالصػػغير كالكبيػػرل كالػػذكر كامنث ػ ل كفػػي الق ػرآف الكػػريـ آيػػات
كثير تكجو ذكم االحتياجات الخاصة لبياف فضميـ كحقكقيـ ككاجباتيـل ككيفية
احتراميـ.
المطمػػب الثػػاني :أسػػس المجتمػػع اإلسػػالمي فػػي الق ػرآف الكػػريـ كعالقتيػػا بػػذكم
االحتياجات الخاصة.
لقد بيف اهلل عز كجؿ في القرآف الكريـل أف المجتمع اإلسػالمي يقػكـ عمػ عػدة
أسسل لتنظيمو كاسعاد أفراده فػي الػدنيا كفالحيػـ فػي اآلخػرةل كذلػؾ مػف خػالؿ
التػزاـ أفػراد المجتمػػع بكاجبػاتيـ كمعرفػة حقػكقيـل كمػػف بيػنيـ ذكم االحتياجػػات
امتثػاال مكامػر القػرآف
الخاصةل الػذيف أكالىػـ المجتمػع اإلسػالمي عنايػة فائقػةل
ن
كتعاليـ النبي صم اهلل عميو كسمـل كمف ىذه امسس:
ُ -المكدة كالرحمة:
كف ًبػػا ٍلمعر ً
ػاء ىب ٍعػ و
كؼ
ػكف ىكا ٍل يم ٍؤ ًم ىنػ ي
ػض ىي ػ ٍ يم ير ى
{كا ٍل يم ٍؤ ًم ينػ ى
ػات ىب ٍع ي
ضػ ي
ػي ٍـ أ ٍىكلً ىيػ ي
قػػاؿ تعػػال  :ى
ى ٍي
ً
ً
ػكف َّ
سػػكلى يو
ػكف َّ
ػكف المَّػ ى
يعػ ى
الصػ ىػالةى ىكيي ٍؤتيػ ى
يمػ ى
ػو ىك ىر ي
الزىكػػاةى ىكييط ي
ىكىي ٍن ىيػ ٍػك ىف ىعػ ًػف ا ٍل يم ٍن ىكػ ًػر ىكييق ي
أيكلى ًئ ىؾ سيرحميـ المَّ يو إً َّف المَّ ىو ع ًز ه ً
يـ التكبة.]ُٕ :
ى
يز ىحك ه
ى ىٍ ى ي ي ي
لِ)
قاؿ ابف كثير" :أم يتناصػركف كيتعاضػدكف" ل كعػف النعمػاف بػف بشػير رضػي
اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صم اهلل عميو كسمـ" :مثػؿ المػؤمنيف فػي تػكادىـ
كتراحميـ كتعاطفيـل مثؿ الجسدل إذا اشتك منو عضك تداع لو سائر الجسد
بالسير كالحم "لّ).

لُ)
لِ)
لّ)

ابف كثيرل تفسير القرآف العظيـل جٓل صْٓ.
ابف كثيرل تفسير القرآف العظيـل جْل صُّٓ.
مسػػػمـل صػػػحيو مسػػػمـل كتػػػاب البػػػر كالصػػػمة كاآلدابل بػػػاب تػػػراحـ المػػػؤمنيف كتعػػػاطفيـ
كتعاضدىـ جْل صُٗٗٗل حديث رقـ ِٖٔٓ.
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فمػػف صػػفات المػػؤمنيف المػػكدةل التػػي تجعميػػـ يتناصػػركف كيتعاضػػدكف كيشػػعر
بعضيـ بشعكر بعضل كمػف صػفاتيـ أيضػا الرحمػة التػي ال تنفػؾ عػف المػكدةل
اصػ ٍػكا ًبا ٍل ىم ٍر ىح ىمػ ًػة
اصػ ٍػكا ًب َّ
ػف الَّػ ًػذ ى
ػاف ًمػ ى
قػػاؿ تعػػال { :ثيػ َّػـ ىكػ ى
الصػ ٍػب ًر ىكتىىك ى
ىم ين ػكا ىكتىىك ى
يف آ ى
البمد.]ُٕ :
كالمسممكف يكصي بعضيـ بعضا بالصبر عم العبء المشترؾل كيثبت بعضيـ
بعضال كىذا أمر غير الصبر الفردمل كاف يكف قائما عم الصػبر الفػردمل كىػك
أال يككف الفرد عنصر تخذيؿ بؿ عنصر تثبيتل ككذلؾ التكاصي بالمرحمةل فإنو
إشاعة الشعكر بكاجب التراحـ في صػفكؼ المسػمميف عػف طريػؽ التكاصػي بػول
كالتحاض عميول كاتخاذه كاجبا جماعيا فرديػا فػي الكقػت ذاتػو يتعػارؼ كيتعػاكف
عميو المجتمع.
كػػـ ىػػي السػػعادة التػػي تغمػػر قمػػكب ذكم االحتياجػػات الخاصػػة عنػػدما يعايشػػكف
ىػػذه المعػػاني كيككنػػكف فػػي مجتمػػع مبنػػي عم ػ الت ػكاد كالت ػراحـل إنيػػا لسػػعادة
عظيمة تجعميـ ال يشعركف بنقصل كال يعضادة مف في المجتمػع مػف يعكضػيـ
عما فقدكه.
ِ -التكافؿ كالتعاكف:
كمف أسس المجتمع اإلسػالمي التػي كردت فػي القػرآف الكػريـ التعػاكف كالتكافػؿ
بيف أفراد المجتمعل قاؿ تعال  ...{ :ىكتى ىع ىاكينكا ىعمى ا ٍل ًبّْر ىكالتَّ ٍق ىكل ىكىال تى ىع ىاكينكا ىعمى
يد ا ٍل ًعقى ً
ًٍ
اإل ثًٍـ ىكا ٍل يع ٍد ىك ً
اب المائدة.]ِ :
اف ىكاتَّقيكا المَّ ىو إً َّف المَّ ىو ى
ش ًد ي
لػيعف بعضػكـ بعضػا فػي البػر كالتقػكلل كالبػر ىػك:
جاء في تفسير الطبػرم :أم ي
العمؿ بما أمر اهلل بول كالتقكل :اتقاء ما أمر اهلل اتقائو كاجتنابو مف معاصػيول
كال يعف بعضكـ بعضا عم اإلثـ كالعدكافل كاإلثـ ىك :ترؾ ما أمركـ اهلل بفعمول
كالعدكاف ىك :تجاكز حدكد اهلل لكـ في دينكـلُ).
إف ذكم االحتياجات الخاصػةل عنػدما يعيشػكف بػيف أفػراد مبػدأىـ التعػاكف عمػ
البػػر كالتقػػكلل فػػإنيـ ال يشػػعركف بضػػيؽ كال يحزنػػكف لضػػر ألػػـ بيػػـل مف فػػي
المجتمع مف يسابؽ لتقديـ الخير لمغير منطمقا مف أساس التكافؿ كالتعاكف.
ّ -االحتراـ كالتقدير بيف أفراد المجتمع:
كمػػا أف مػػف امسػػس التػػي أرسػػاىا القػرآف االحتػراـ كالتقػػدير بػػيف أفػراد المجتمػػع
يف آىم ينكا ىال يس ىخر قى ً
المسمـ قاؿ تعال { :يا أىي ًَّ
ىف ىي يككينػكا
سػ أ ٍ
ى ى
كـ م ٍف قى ٍػكوـ ىع ى
ُّيا الذ ى ى
ىٍ ٍ ه
ً
ً
و
ىخ ٍي ار ًم ٍنيـ كىال ًنس ً ً
سػ يك ٍـ ىكىال
ف
ن
ى
أ
ا
ك
ػز
م
م
ت
ال
ك
ف
َّ
ي
ن
ػ
م
ػر
ا
ي
خ
ف
َّ
ك
ي
ىف
أ
س
ع
اء
س
ي
ٍ
اء م ٍف ن ى ى ى ٍ ى ي ى ٍ ن ٍ ي ى ى ى ي ٍ ى
ن يٍ ى ى ه
لُ)

الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ آم القرآفل جِل صَْٗ.
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ػاب ًب ػ ٍئ ً
ػاب يزكا ًب ٍامى ٍلقىػ ً
ػكؽ ىب ٍعػ ىػد ًٍ
يمػ ً
ػؾ يىػ يػـ
ػب فى يكلى ًئػ ى
سػ ي
ػاف ىك ىمػ ٍػف لىػ ٍػـ ىيتيػ ٍ
تىىنػ ى
س اال ٍ
سػ يػـ ا ٍلفي ي
ى
اإل ى
ً
كف الحجرات.]ُُ :
الظَّال يم ى
إف المجتمع الفاضؿ الذم يقيمػو اإلسػالـ بيػدل القػرآفل مجتمػع لػو أدب رفيػعل
كلكؿ فرد فيو كرامتو التي ال تمس كىي مف كرامة المجمػكعل كلمػز أم فػرد ىػك
لمز لذات النفس مف الجماعة كميا كاحدةل كرامتيا كاحدة.
يف
ُّيػػا الَّػ ًػذ ى
كالق ػرآف فػػي ىػػذه اآليػػة ييتػػؼ لممػػؤمنيف بػػذلؾ النػػداء الحبيػػب :ى
{يػػا أىي ى
ىم ينكا ل كينياىـ أف يسخر قكـ بقكـل أم رجاؿ برجػاؿل فمعميػـ خيػر مػنيـ عنػد
آى
اهللل أك أف يسخر نساء مف نساء فمعميف خير منيف في ميزاف اهلل.
كفػػي التعبيػػر إيحػػاء خفػػي ب ػ ف القػػيـ الظػػاىرة التػػي يراىػػا الرجػػاؿ فػػي أنفسػػيـل
كتراىا النساء في أنفسيف ليست ىػي القػيـ الحقيقيػةل التػي يػكزف بيػا النػاسل
فيناؾ قيـ أخرل قد تككف خافية عمييـ يعمميا اهلل كيزف بيا).
اـ فيػػػو متبػػػادؿل
فعنػػػدما يعػػػيش ذكك االحتياجػػػات الخاصػػػة فػػػي مجتمػ و
ػػع االحتػػػر ي
التقدير فيو حاضرل فإنيـ يثقكف ب نفسيـ كال يشعركف بخجؿ أماـ الناس ممػا
ك
ي
أصابيـ.
ْ -العدالة كالمساكاة:
مػػف اممػػكر التػػي يحتاجيػػا أف ػراد المجتمػػع العدالػػة كالمسػػاكاة لػػذا قػػاؿ تعػػال :
اف الرحمف.]ٕ :
{ك َّ
ض ىع ا ٍل ًم ى
يز ى
اء ىرفى ىع ىيا ىك ىك ى
الس ىم ى
ى
اء ىرفى ىع ىيػا ل يقػكؿ تعػال ذكػره :السػماء
ػم
الس
{ك
"كقكلو:
مل
الطبر
تفسير
في
جاء
َّ
ى ى ى
اف يقػكؿ :ككضػع العػدؿ بػيف خمقػو
يػز
ػع ا ٍل ًم ى ى
{ك ىك ى
ضى
رفعيا فػكؽ لُ)امرضل كقكلػو :ى
في امرض" ل فميزاف الحؽ كضػعو ثابػت راسػخ مسػتقرل كضػعو لتقػدير القػيـل
كػػي ال يختػػؿ تقكيميػػا كال يضػػطرب كزنيػػا كال تتبػػع الجيػػؿ كالغػػرض كاليػػكلل
كضػعو فػي الفطػرة ككضػعو فػي ىػذا المػنيج اإلليػي الػذم جػاءت بػو الرسػػاالت
كتضمنو القرآفل ىذا عف العدالة.
ً
ً
ُّيا َّ
اس اتَّقيكا ىرَّب يكـ الَّػذم ىخمىقى يك ٍػـ م ٍػف ىن ٍف و
ػس
أما عف المساكاة :قاؿ تعال  :ى
{يا أىي ى
الن ي
ي
ػؽ ًم ٍن ىيػػا ىز ٍك ىج ىيػػا ىكىبػ َّ
ػو الَّػ ًػذم
ػاال ىك ًثيػ نا
ػث ًم ٍن يي ىمػػا ًر ىجػ ن
ػاء ىكاتَّقي ػكا المَّػ ى
ىكا ًحػ ىػد وة ىك ىخمىػ ى
سػ ن
ػر ىكًن ى
تىساءلي ى ً ً
يبا النساء.]ُ :
اـ إً َّف المَّ ىو ىك ى
اف ىعمى ٍي يك ٍـ ىرًق ن
ى ى
كف بو ىك ٍام ٍىر ىح ى
جاء في تفسير الطبرم :ي مر اهلل الناس أف يحػذركهل فػال يخالفكنػو فيمػا أمػرىـ
بول كال ما نيػاىـ عنػو .ثػـ كصػؼ نفسػو ب نػو خمػؽ النػاس جميعػا مػف شػخص
كاحػػدل كعػػرؼ عبػػاده كيػػؼ كػػاف مبػػدأ خمقيػػـ مػػف الػػنفس الكاحػػدةل كنػػبييـ إلػ
لُ)

الطبرمل جامع البيافل جٕل صُٕٔ.
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أنيػػـ جميعػػا أبنػػاء أب كاحػػد كأـ كاحػػدةل كحػػؽ بعضػػيـ عم ػ بعػػض  -كاف بعػػد
التالقػػي فػػػي النسػػػب إلػػػ امب الجػػػامع بيػػنيـ  -مثػػػؿ الػػػذم يمػػػزميـ مػػػف ذلػػػؾ
النسػػبل كأمػػرىـ اهلل أف يضػػعؼ بعضػػيـ عم ػ بعػػض ليتناصػػفكال كال يتظػػالمكا
كليبذؿ القكم مػنيـ لمضػعيؼ حقػو بػالمعركؼل عمػ مػا ألزمػو اهللل كالمػراد مػف
{كىب َّ
اء ل أم نشر
ث ًم ٍن يي ىما ًر ىج ناال ىك ًث نا
س ن
ير ىكًن ى
النفس الكاحدة ىك آدـ عميو السالـل ى
لُ)
مف آدـ كحكاء رجاالت كثي ار كنساء كثيرات .
إف ذكم االحتياجػػػات الخاصػػػةل يشػػػعركف باطمئنػػػاف عنػػػدما يسػػػكد بػػػيف أفػػػراد
المجتمػػع العػػدؿ كالمسػػاكاةل فػػال انتقػػاص لػػذكاتيـل كال ىضػػـ حقػػكقيـ كال ظمػػـ
ىصػػمً يحكا ىبػ ٍػي ىف
لضػػعفيـل بػػؿ عػػدؿ كاخػػاءل قػػاؿ تعػػال { :إً َّن ىمػػا ا ٍل يم ٍؤ ًم ينػ ى
ػكف إً ٍخػ ىػكةه فى ٍ
كف الحجرات.]َُ :
أى
ىخ ىكٍي يك ٍـ ىكاتَّقيكا المَّ ىو لى ىعمَّ يك ٍـ تيٍر ىح يم ى
ٓ -الشكرل:
أمر اهلل عز كجؿ بالشكرل في آيات عديدةل فقد أمر نبيو صم اهلل عميو كسمـ
شً
ت فىتىىك َّك ٍؿ ىعمىػ
أف يشاكر أصحابو قاؿ تعال  ...{ :ىك ى
اك ٍريى ٍـ ًفي ٍام ٍىم ًر فىًإ ىذا ىع ىزٍم ى
يف آؿ عمػراف]ُٓٗ :ل جػػاء فػػي تفسػػير الكاحػػدم:
ػو يي ًحػ ُّ
المَّػ ًػو إً َّف المَّػ ى
ب ا ٍل يمتىػ ىػكّْكمً ى
"قاؿ قتادة :أمر اهلل تعال نبيو أف يشاكر أصحابو في اممكر كىػك ي تيػو كحػي
السماءل منو أطيػب منفػس القػكـ إذا شػاكر بعضػيـ بعضػا .قػاؿ الضػحاؾ :مػا
أمر اهلل نبيو بالمشكرة إال لما يعمـ ما فييا مف الفضؿلِ).
فالشكرل فييا خير كثير كمػف ىػذا الخيػرل تطيػب القمػكب كالكصػكؿ إلػ أفضػؿ
اآلراءل لػػذا بػػيف اهلل عػػز كجػػؿ أف مػػف صػػفات المػػؤمنيف الشػػكرلل قػػاؿ تعػػال :
ً
ػاى ٍـ
ػامكا َّ
الصػ ىػالةى ىكأ ٍىمػ يػريى ٍـ ي
ػكرل ىب ٍي ػ ىن يي ٍـ ىك ًم َّمػػا ىرىزٍق ىنػ ي
{كالَّػ ًػذ ى
يف ٍ
ى
شػ ى
اسػػتى ىج يابكا لػ ىػرّْب ًي ٍـ ىكأىقىػ ي
ً
كف الشكرل.]ّٖ :
ق
ف
يي ٍن ي ى
أمػر حتػ يتشػاكركا فيػو ليتسػاعدكا بػارائيـ فػي
قاؿ ابػف كثيػر" :أم ال يبرمػكف نا
ش ً
ػاك ٍريى ٍـ ًفػي ٍام ٍىم ًػر فىػًإ ىذا
مثؿ الحركب كما جرل مجراىػال كمػا قػاؿ تعػال  ...{ :ىك ى
يف ل كلي ػذا كػػاف عميػػو السػػالـ
ػو يي ًحػ ُّ
ػت فىتىىك َّكػ ٍػؿ ىعمى ػ المَّػ ًػو إً َّف المَّػ ى
ىع ىزٍمػ ى
ػب ا ٍل يمتىػ ىػكّْكمً ى
يشػػػاكرىـ فػػػي الحػػػركبل ليطيػػػب بػػػذلؾ قمػػػكبيـل كىكػػػذا لمػػػا حضػػػرت عمػػػر بػػػف
الخطاب رضي اهلل عنو الكفاة حيف طي ًعف جعؿ اممر بعػده شػكرل فػي سػتة نفػر

لُ)
لِ)

الطبرمل جامع البيافل جٕل صُِٓ إل ُٔٓ.
الكاحدمل الكسيط في تفسير القرآف المجيدل جُل صُِٓ.
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كىػػـ :عثمػػاف كعمػػي كطمحػػة كالزبيػػر كسػػعد كعبػػدالرحمف بػػف عػػكؼ رضػػي اهلل
عنيـ أجمعيف"لُ).
كبمػػا أف ذكم االحتياجػػات الخاصػػة مػػف أفػػراد المجتمػػع المسػػمـل يؤخػػذ بػػرأييـ
أىػال لمشػكرلل لػذا نجػد أف عمػر بػف الخطػاب قػد جعػؿ
كيسمع لقكليـ إذا كانكا ن
مف بيف الستة الػذيف اختػارىـ لتشػاكر فػي اختيػار الخميفػة طمحػة بػف عبيػد اهلل
رضي اهلل عنو كالذم كانت يده مشمكلة كعبػدالرحمف بػف عػكؼ رضػي اهلل عنػو
الػػذم كػػاف أعػػرجل فاإلسػػالـ يػػدعك إلػ أف يككنػكا ممثمػػيف فػػي جميػػع مؤسسػػات
المجتمع.
المطمب الثالث :المصيبة في اإليماف أعظـ مف مصائب امبداف.
إف مػػا يعانيػػو ذكك االحتياجػػات الخاصػػةل ال يػػنقص مػػف ك ػرامتيـ كال يحػػط مػػف
قيمػػتيـ فػػي الحيػػاةل فػػإف الػػبالء الحقيقػػي ىػػك مػػا يصػػيب اإليمػػاف ال مػػا يصػػيب
اإل ٍنػ ً
ػف ىك ًٍ
ػكب ىال
{كلىقىػ ٍػد ىذ ىأٍر ىنػػا لً ىج ىيػ َّػن ىـ ىك ًثيػ نا
ػف ا ٍل ًجػ ّْ
ػر ًمػ ى
ػس لى ييػ ٍػـ يقميػ ه
امبػػدافل قػػاؿ تعػػال  :ى
ً
ً
ػؾ
كف ًب ىيػػا أيكلىئػ ى
سػ ىػم يع ى
كف ًب ىيػػا ىكلى ييػ ٍػـ ىآ ىذ ه
ىعػ يػي هف ىال يي ٍبصػ يػر ى
ىي ٍفقى ييػ ى
ػكف ًب ىيػػا ىكلى ييػ ٍػـ أ ٍ
اف ىال ىي ٍ
ػؾ يىػػـ ا ٍل ىغػ ً
ػاـ بػ ٍػؿ يىػػـ أ ى ُّ ً
ً
كف امع ػراؼ]ُٕٗ :ل قػػاؿ ابػػف كثيػػر
ػافمي ى
ىك ٍامى ٍن ىعػ ى
ٍ
ىضػػؿ أيكلىئػ ى ي
"يعنػػي :ال ينتفعػػكف بشػػيء مػػف ىػػذه الج ػكارح التػػي جعميػػا اهلل عػػز كجػػؿ سػػببا
ً ً
لميدايةل كما قاؿ تعػال { :كلىقى ٍػد م َّك َّن ي ً
س ٍػم نعا
يمػا إً ٍف ىم َّك َّنػا يك ٍـ فيػو ىك ىج ىع ٍم ىنػا لى يي ٍػـ ى
ى
ػاى ٍـ ف ى
ى
ً
ً
كأ ٍىبص ا ً
ػي وء إً ٍذ
ش
ػف
م
ـ
ي
ت
ػد
ٍئ
ف
ى
أ
ال
ك
ـ
ى
ػار
ص
ىب
أ
ال
ك
ـ
ي
ع
ػم
س
ـ
ي
ن
ػ
ع
ٍ
ى
ى
ى
ي
ار ىكأىفٍئ ىػدةن فى ىمػا أى ٍغ ىنػ ى ي ٍ ى ٍ ي ي ٍ ى ٍ ى ي ي ٍ ى
ى ىن
ى يٍ ٍ ٍ
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
كف امحقػاؼ]ِٔ :ل
ئ
ز
ي
ػت
س
ي
ػو
ب
ا
ك
ن
ا
ك
ا
م
ـ
ي
ب
اؽ
ح
ك
و
م
ال
ات
ىي
ا
ب
كف
د
ح
ج
ىى ى ٍ ى ىي
ى ٍ ىٍ ي ى
ىكا ينكا ىي ٍ ى ي ى ى
ػكف البقػػرة]ُٖ :ل ىػػذا ف ػي حػػؽ
ػي فى ييػ ٍػـ ىال ىي ٍر ًج يعػ ى
كقػػاؿ تعػػال  :ي
{صػ ّّػـ يب ٍكػ هػـ يع ٍمػ ه
ػؽ ًب ىمػا ىال
يف ىكفىيركا ىك ىمثى ًػؿ الَّ ًػذم ىي ٍن ًع ي
{ك ىمثى يؿ الًَّذ ى
المنافقيفل كقاؿ في حؽ الكافريف :ى
ً
ػكف البقػػرة]ُُٕ :ل كلػػـ
ػي فى ييػ ٍػـ ىال ىي ٍعقميػ ى
ىي ٍ
اء ي
ػاء ىكًنػ ىػد ن
سػ ىػمعي إًَّال يد ىعػ ن
صػ ّّػـ يب ٍكػ هػـ يع ٍمػ ه
{كلى ٍك ىعمً ىـ المَّ يو ًفي ًي ٍـ ىخ ٍي نار
بكما ن
عميا إال عف اليدلل كما قاؿ تعال  :ى
صما ن
يككنكا ن
كف امنفاؿ.]ِّ:
ض ى
ىس ىم ىع يي ٍـ لىتىىكلَّ ٍكا ىك يى ٍـ يم ٍع ًر ي
ىس ىم ىع يي ٍـ ىكلى ٍك أ ٍ
ىم ٍ
فإف ما ذكر في القرآف الكريـ عف الحكاس يبيف ب ف سالمتيا ال تقاس بصحتيا
إنمػػا ب دائيػػا لمػػا خمقػػت لػػول فمػػف حاسػػة السػػمع عنػػده سػػميمة ىػػك مػػف يسػػمع
الحؽل كمف حاسة البصر عنده سميمة ىك مف يرل آيات اهلل في الككف كدالئؿ
قدرتو في ذلؾل كالذم لديو نطؽ سميـ ىػك مػف يصػكنو عػف الفحػش فػي القػكؿ
كينطػػؽ بػػالحؽل فمػػيس المعػػاؽ مػػف فقػػد سػػمعو أك بصػػره أك يػػده أك قدمػػول إف
المعاؽ مف تمق لو عقال عف الحؽ أضمو.
لُ)

ابف كثيرل تفسير القرآف العظيـل جٕل صُّٗ.
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فالمعاؽ كفؽ المفيكـ القرآف ىك الذم ال يسخر عقمو أك حكاسو لمػا يخمًقىػت لػو
لتيديػػػو إلػػػ اهلل تعػػػال ل بػػػؿ ىػػػك أقػػػؿ شػػػ نا مػػػف البيػػػائـ التػػػي آتاىػػػا اهلل ىػػػذه
ػػكف إً ٍف يىػ ٍػػـ إًَّال
ػػب أ َّ
كف أ ٍىك ىي ٍع ًقمي ى
ػػم يع ى
سػ ي
ىف أى ٍكثى ىػػريى ٍـ ىي ٍ
الحػػكاسل قػػاؿ تعػػال { :أ ٍىـ تى ٍح ى
سى
يال الفرقاف.]ْْ :
س ًب ن
ىك ٍامى ٍن ىع ًاـ ىب ٍؿ يى ٍـ أ ى
ىض ُّؿ ى
قػػػاؿ الطبػػػرم فػػػي ت كيػػػؿ ىػػػذه اآليػػػة" :لأـ تحسػػػب) :يػػػا محمػػػد أف أكثػػػر ىػػػؤالء
المشػػركيف ليسػػمعكف) مػػا يتم ػ عمػػييـل فيعػػكف لأك يعقمػػكف) مػػا يعػػاينكف مػػف
حجػػج اهللل فيفيمػػكف لإف ىػػـ إال كامنعػػاـ) يقػػكؿ :مػػا ىػػـ إال كالبيػػائـ التػػي ال
تعقؿ ما يقاؿ ليال كال تفقول بؿ ىـ مف البيائـ أضػؿ سػبيال مف البيػائـ تيتػدم
لمراعييال كتنقػاد مربابيػال كىػؤالء الكفػرة ال يطيعػكف ربيػـل كال يشػكركف نعمػة
مف أنعـ عمييـل بؿ يكفركنيال كيعصكف مف خمقيـ كبرأىـ"لُ).
ً
ػيركا ًفػػي ٍام ٍىر ً
اف
ػكف ًب ىيػػا أ ٍىك ىآ ىذ ه
ػكب ىي ٍع ًقميػ ى
ض فىتى يكػ ى
ػكف لى ييػ ٍػـ يقميػ ه
قػػاؿ تعػػال { :أى ىفمىػ ٍػـ ىيسػ ي
ً
الصػ يػد ً
كر
ػكب الًَّتػػي ًفػػي ُّ
سػ ىػم يع ى
ػار ىكلىكػ ٍػف تى ٍع ىمػ ا ٍل يقميػ ي
ىي ٍ
كف ًب ىيػػا فىًإ َّن ىيػػا ىال تى ٍع ىمػ ٍام ٍىب ى
صػ ي
الحج]ْٔ :ل قػاؿ الطبػرم :لفإنيػا ال تعمػ امبصػار) :إنيػـ يبصػركف امشػياء
كامشػػخاص ب بصػػارىـل لكلكػػف تعمػ القمػػكب التػػي فػػي الصػػدكر) تعمػ قمػػكبيـ
التي في صدكرىـ عف إبصار الحؽ كمعرفتولِ).
أما الشيخ أبك بكر الجزائرم فنجده يبيف أىمية البصيرة فيقكؿ" :العبرة بالبصيرة
القمبيػػة ال بالبصػػرل فكػػـ مػػف أعمػ ىػػك أبصػػر لمحقػػائؽ كطػػرؽ النجػػاة مػػف ذم
بصػػر حػػاد حديػػدل كمػػف ىنػػا كػػاف مػػف المفػػركض عم ػ العبػػد أف يحػػافظ عم ػ
بصيرتو أكثر مف المحافظة عم عينيول كذلؾ ب ف يتجنػب مػدمرات القمػكب مػف
الكذب كالترىات كالخرافاتل كالكبر كالعجب كالحب كالبغض في غير اهلل"لّ).
المطمب الرابع :التقكل كاإليماف أساس المفاضمة في القرآف الكريـ.
لقد كرـ اهلل تعال اإلنساف سكاء في ذلؾ ذكم االحتياجػات الخاصػة أك غيػرىـل
كجعميـ في معظـ المسػؤكليات كالجػزاء متسػاكيفل كجعػؿ منػاط التفاضػؿ بيػنيـ
مبنيا عم التقكل كاإليمافل كلـ يجعمو بناء عمػ امحسػاب كامشػكاؿ كاملػكافل
ُّيا َّ
كبا ىكقى ىب ًائ ىػؿ
اس إً َّنا ىخمى ٍق ىنػا يك ٍـ ًم ٍػف ىذ ىك وػر ىكأيٍنثىػ ىك ىج ىع ٍم ىنػا يك ٍـ ي
ش يػع ن
قاؿ تعال  :ى
{يا أىي ى
الن ي
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ً
ً
ير الحجرات.]ُّ :
يـ ىخ ًب ه
لتى ىع ىارفيكا إ َّف أى ٍك ىرىم يك ٍـ ع ٍن ىد المو أىتٍقىا يك ٍـ إ َّف الم ىو ىعم ه

لُ)
لِ)
لّ)

الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ آم القرآفل جُٗل صِْٕ.
جامع البياف عف ت كيؿ آم القرآفل جُٖل صِٓٔ.
أبكبكر الجزائرمل أيسر التفاسيرل ـّل صّْٖ.
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قػػاؿ اإلمػػاـ الطبػػرم" :ىػػذه الشػػعكب كالقبائػػؿ لكػػـ أييػػا النػػاسل ليعػػرؼ بعضػػكـ
بعضا في قرب القرابػة منػو كبعػدهل ال لفضػيمة لكػـ فػي ذلػؾل كقربػة تقػربكـ إلػ
اهللل بؿ أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ"لُ).
فميزاف التفاضؿ عند اهلل عز كجؿ ىػك التقػكل كاإليمػافل ال امشػكاؿ كال املػكاف
كال امحساب كال امنسابل قاؿ ابف كثير رحمو اهلل" :فجميػع النػاس فػي الشػرؼ
بالنسبة الطينية إل آدـ كحكاء عمييما السالـ سكاءل كانما يتفاضػمكف بػاممكر
الدينية كىي طاعة اهلل تعال متابعة رسكلو صم اهلل عميو كسمـلِ).
فيكذا ال بد أف يكػكف مػنيج النػاس فػي التعامػؿ بيػنيـ فػي الحيػاة لكػي يسػعدكا
فػػي الػػدنيا كيفمحػكا فػػي اآلخػػرةل أمػػا إذا حػػادكا عػػف ىػػذا المػػنيج كاتبعػكا المػػنيج
الجاىمي في التقييـل فإف النتيجة تقدير مػف ال يسػتحؽ التقػديرل كىضػـ حقػكؽ
أصحاب المكانة العالية عند اهلل عز كجؿ فتختؿ المعيشة في الحياة.
ف ما اختالؼ املسػنة كاملػكافل كاخػتالؼ الطبػاع كامخػالؽل كاخػتالؼ المكاىػب
كاالستعداداتل فتنكع ال يقتضي النػزاع كالشػقاؽل بػؿ يقتضػي التعػاكف لمنيػكض
بجميع االحتياجاتل كليس لمجنس كالمكف كالمغة كالػكطفل كسػائر ىػذه المعػاني
مف حساب في ميزاف اهللل إنما ىناؾ ميزاف كاحد تتحد بو القيـ كيعرؼ بو فضؿ
الناسل كىك يزنكـ عف عمـ كخبرة بالقيـ كالمكازيف :إف اهلل عميـ خبير".
المطمب الخامس :ما أصاب ذكم االحتياجات الخاصة فبقدر اهلل عز كجؿ.
إف اهلل عػػز كجػػؿ يقػػرر فػػي الق ػرآف الكػػريـ أف كػػؿ شػػيء يصػػيب اإلنسػػاف ىػػك
بقضاء كقدرل فعندما يدرؾ أصحاب االحتياجات الخاصة ىػذه المعػاني يسػممكف
أمػػرىـ هللل كيؤمنػػكف بقضػػاء اهللل فػػالقرآف ال ينكػػر الػػبالء الػػذم يحػػؿ باإلنسػػاف
لكنو يكجينا إل الصبر كالتحمؿ كانتظار الثكاب كامجر بعد ذلؾ إف صبرنا عم
المصيبة.
كالمصيبة جمعيا مصيبات كمصائبل كالمصػيبة ىػي كػؿ مكػركه يحػؿ باإلنسػاف
ً
كينزؿ بولّ) .قاؿ تعال { :ما أىص ً
ػيب وة ًفػي ٍام ٍىر ً
ض ىكىال ًفػي أى ٍنفي ًسػ يك ٍـ إًَّال
اب م ٍف يمص ى
ى ى ى
ً
ً
ىف ىن ٍب أر ى ً ً
ً ً و ً
َّ
ً
ير الحديد.]ِِ :
ىىا إ َّف ىذل ىؾ ىعمى المو ىيس ه
في كتىاب م ٍف قى ٍبؿ أ ٍ ى
يقػػكؿ اإلمػػاـ الطبػػرم ف ػي تفسػػيره لةيػػة الكػػريـ" :مػػا أصػػابكـ أييػػا النػػاس مػػف
مصػػػيبة فػػػي امرض بجػػػدكبيا كقحكطيػػػال كذىػػػاب زرعيػػػا كفسػػػادىال لكال فػػػي
لُ)
لِ)
لّ)

الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جِِل صُِّ.
ابف كثيرل تفسير القرآف العظيـل جٕل صَّٔ.
د .أحمد مختارل معجـ المغة العربية المعاصرل جِل صَُّّ.

766
أنفسكـ) بامكصاب كامكجاع كامسقاـل لإال في كتاب) يعني :إال في أـ الكتػابل
لمف قبؿ أف نبرأىا) يقكؿ :مف قبؿ أف نب أر امنفسل يعني :مف قبؿ أف نخمقيػال
يقاؿ :قد ب أر اهلل ىذا الشيءل بمعن خمقو فيك بارئو"لُ).
فعندما ترسخ ىذه المعاني في نفكس ذكم االحتياجات الخاصة ال يجزعػكف لمػا
أصػػابيـ كال يحزنػػكف لمػػا ألػػـ بيػػـ فتطمػػئف قمػػكبيـ كتنشػػرح صػػدكرىـ كتسػػكف
ً
نفكسيـل قاؿ تعال { :ما أىص ً
يب وة إًَّال ًبًإذ ً
ٍف المَّ ًو ىك ىم ٍف يي ٍؤ ًم ٍف ًبالمَّ ًػو ىي ٍي ًػد
اب م ٍف يمص ى
ى ى ى
ىق ٍمب يو كالمَّ يو ًب يك ّْؿ ى و ً
يـ التغابف.]ُُ :
ى ى
ش ٍيء ىعم ه
قاؿ الطبرم" :يقكؿ تعال ذكره :لـ يصب أحد مف الخمؽ مصػيبة لإال بػإذف اهلل)
يقػػكؿ :إال بقضػػاء اهلل كتقػػديره ذلػػؾ عميػػو لكمػػف يػػؤمف بػػاهلل ييػػد قمبػػو)ل يقػػكؿ:
كمػػف يصػػدؽ بػػاهللل فػػيعمـ أنػػو ال أحػػد تصػػيبو مصػػيبة إال بػػإذف اهللل بػػذلؾ ييػػد
قمبو :يقكؿ :يكفؽ اهلل قمبو بالتسميـ ممره كالرضا بقضائو"لِ).
قد يقكؿ قائؿ لماذا تنزؿ المصائب كاالبتالءات عم أىػؿ اإليمػافل فنجػد اإلمػاـ
القرطبي يقكؿ" :إف الكفار قالكا :لػك كػاف مػا عميػو المسػممكف حقػا لصػانيـ اهلل
عف المصائب في الدنيال فبيف اهلل تعال أف ما أصاب مف مصيبة في نفػس أك
مػػاؿ أك قػػكؿ أك فعػػؿل يقتضػػي ىمػػا أك يكجػػب عقابػػا عػػاجال أك آجػػال فػػبعمـ اهلل
كقضائو"لّ).
فيذه رسػالة ربانيػة لممسػمميف أف كػؿ شػيء يقػع إنمػا ىػك بقضػاء كقػدرل كمػف
المعمكـ أف المسمـ ال يكتمػؿ إيمانػو إال بتسػميمو المطمػؽ بالقضػاء كالقػدرل عػف
ابف عباس أنػو قػاؿ :كنػت رديػؼ رسػكؿ اهلل صػم اهلل عميػو كسػمـل فقػاؿ :ل"يػا
غالـل أك يا غميـل أال أعممؾ كممات ينفعؾ اهلل بيف "فقمت :بم  .فقاؿ" :احفػظ
اهلل يحفظؾل احفظ اهلل تجده أمامؾل تعرؼ إليو فػي الرخػاءل يعرفػؾ فػي الشػدةل
كاذا س ػ لتل فاس ػ ؿ اهللل كاذا اسػػتعنتل فاسػػتعف بػػاهللل قػػد جػػؼ القمػػـ بمػػا ىػػك
جميعػا أرادكا أف ينفعػكؾ بشػيء لػـ يكتبػو اهلل عميػؾل
كائفل فمك أف الخمؽ كميـ
ن
لػػـ يقػػدركا عميػػول كاف أرادكا أف يضػػركؾ بشػػيء لػػـ يكتبػػو اهلل عميػػؾل لػػـ يقػػدركا
كثيرال كأف النصر مع الصبرل كأف
عميول كاعمـ أف في الصبر عم ما تكره نا
خير ن
الفرج مع الكربل كأف مع العسر يسرا)لْ).
لُ)
لِ)
لّ)
لْ)

الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جِّل صُٓٗ.
الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جِّل صُِْ.
القرطبيل الجامع محكاـ القرآفل جُٖل صُّٗ.
أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿل أبػػػكبكر أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حنبػػػؿ بػػػف ىػػػالؿ بػػػف أسػػػد الشػػػيباني
لتُِْ:ق)ل مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿل تحقيػػؽ :شػػعيب امرنػػاؤكط كعػػادؿ مرشػػدل
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فما أصاب ذكم االحتياجات الخاصػة يػدخؿ فػي القضػاء كالقػدرل كالتسػميـ بػذلؾ
كالصػبر عميػو تكجيػو قرآنػي كىػدل نبػكمل منػو جػزء ال يتجػ أز مػف اإليمػافل مػػع
الت كيػػػد أف الحيػػػاة الػػػدنيا عػػػابرة كاهلل عػػػز كجػػػؿ كعػػػد فػػػي اآلخػػػرة ثكبػػػا عظيمػػػا
لممؤمنيف الصابريف.
المطمب السادس :عظـ أجر الصابريف عند اهلل.
إف القػرآف الكػريـ لػػـ ييمػؿ المصػػيبة الجسػديةل كلػػـ ينكػر كجكدىػػا كلػـ يتجاىػػؿ
أثرىا في نفس صػاحبيال كلػذلؾ فقػد كجػو المسػمـ إلػ الصػبر عمػ مػا يكاجيػو
في ىذه الحياة مف متاعب كمصاعبل كما ينزؿ بو مف ابتالء يحؿ فػي جسػمو
أك في أىمول ككعده بامجر العظػيـ إف ىػك صػبر كاحتسػبل كفػي القػرآف الكػريـ
آيػػات كثيػػرة تحػػدثت عػػف الصػػبر كالصػػابريفل كمػػا كعػػدىـ اهلل فييػػا مػػف امجػػر
ػف ا ٍل ىخػػك ً
ؼ ىكا ٍل يجػػكًع
{كلى ىن ٍبميػ ىػكَّن يك ٍـ ًب ى
ػي وء ًمػ ى
ٍ
العظػػيـل فقػػد بشػػرىـ اهلل تعػػال فقػػاؿ :ى
شػ ٍ
ػس كالثَّمػػر ً
ً
ىكىن ٍقػ و
ات ىكىب ّْ
ػابتٍ يي ٍـ
شػ ًػر َّ
يف الَّػ ًػذ ى
الصػػا ًب ًر ى
ػص ًمػ ى
ىصػ ى
يف إً ىذا أ ى
ػف ٍام ٍىمػ ىػكاؿ ىك ٍامى ٍنفيػ ً ى ى ى
ً
ً
ً
ً
ػيب هة قىػػاليكا إً َّنػػا لمَّػػو ىكًا َّنػػا إًلى ٍيػػو ر ً
ػػكف البقػػرة ُٓٔ-ُٓٓ :ل قػػاؿ اإلمػػاـ
اج يع ى
يمصػ ى
ى
الطبرم :أم بشػرىـ لصػبرىـ عمػ االمتحػافل كالتػزاميـ ب حكػاـ اهللل كأدائيػـ مػا
أمر اهللل مع ابتالء اهلل ليـل حيث كانكا يقكلكف{ :إً َّنا لًمَّ ًو ىكًا َّنا إًلى ٍي ًو ر ً
كف لُ)ل
اج يع ى
ى
كجػػاء فػػي صػػفكة التفاسػػير" :كبشػػر الصػػابريف عم ػ المصػػائب كالػػبالء بجنػػات
ً
ػيب هة أم
النعيـ ثـ بيف تعال تعريؼ الصػابريف بقكلػو{ :الَّ ًػذ ى
ػابتٍ يي ٍـ يمص ى
ىص ى
يف إً ىذا أ ى
ً َّ ً َّ ً َّ ً ً
ػػو ر ً
ػػكف أم
اج يعػ ى
نػػػزؿ بيػػػـ كػػػرب أك بػػػالء أك مكػػػركهل قػػػالكا{ :إنػػػال لِم)ػػػو ىكًانػػػا إلى ٍيػ ى
استرجعكا كأقركا أنيـ عبيد هلل يفعؿ بيـ ما يشاء" .
يف
ػع َّ
اصػػ ًب يركا إً َّف المَّػ ى
الصػػا ًب ًر ى
ػو ىمػ ى
كفػػي معيػػة اهلل لمصػػابريف قػػاؿ تعػػال  ...{ :ىك ٍ
امنفاؿ .]ْٔ :قػاؿ الشػككاني رحمػو اهلل" :أخبػرىـ ب نػو مػع الصػابريف فػي كػؿ
أمر ينبغي الصبر فيول كيا حبذا ىذه المعية التي ال يغمب مف رزقيا غالػبل كال
يؤت صاحبيا مف جية مف الجياتل كاف كانت كثيرة"لّ).

لُ)
لِ)
لّ)

كآخػػػركفل بيػػػركتل مؤسسػػػة الرسػػػالةل طُل ُُِْق= ََُِـل مسػػػند عبػػػداهلل بػػػف
العبػػاس بػػف عبػػدالمطمبل عػػف النبػػي صػػم اهلل عميػػو كسػػمـل جٓل صُٗ .حػػديث رقػػـ
َِّٖل قاؿ امرناؤكط حديث صحيو.
الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جّل صُِِ.
محمػد عمػي الصػابكنيل صػفكة التفاسػيرل القػاىرةل دار الصػابكني لمطباعػة كالنشػػرل جُل
صَُٕ.
الشػػككانيل محمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد الشػػككاني اليمنػػي لتَُِٓ:ق)ل فػػتو القػػديرل
دمشؽل كبيركتل دار ابف كثيرل كدار الكمـ الطيبل طُل ُُْْقل جِل صّٗٓ.
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يف آؿ عمػػػراف:
ػػو يي ًحػ ُّ
ػػب َّ
كعػػػف محبػػػة اهلل ليػػػـل قػػػاؿ تعػػػال  ...{ :ىكالمَّػ ي
الصػػػا ًب ًر ى
ُْٔ] .قػػاؿ ال ػرازم رحمػػو اهلل تعػػال فػػي تفسػػير ىػػذه اآليػػة" :كالمعن ػ أف مػػف
صبر عم تحمػؿ الشػدائد فػي طريػؽ اهلل كلػـ يظيػر الجػزع كالعجػز كاليمػع فػإف
اهلل يحبػػول كمحبػػة اهلل تعػػال لمعبػػد عبػػارة عػػف إرادة إكرامػػو كاع ػزازه كتعظيمػػول
كالحكـ لو بالثكاب كالجنةل كذلؾ نياية المطمكب"لُ).
ىم ينػكا
كأما عظـ امجر الذم أعده اهلل لمصابريفل قاؿ تعال  { :يق ٍؿ ىيا ًع ىب ًاد الًَّذ ى
يف آ ى
اسػػع هة إً َّنمػػا يػػكفَّ
ً ً
ًً
ً
سػ ىن هة ىكأ ٍىر ي
اتَّقيػكا ىرَّب يكػ ٍػـ لًمَّػ ًػذ ى
يف أ ٍ
ض المَّػػو ىك ى ى ي ى
سػ ينكا فػػي ىىػػذه الػ ُّػد ٍن ىيا ىح ى
ىح ى
ً
س و
اب الزمر.]َُ :
َّ
الصا ًب ير ى
كف أ ٍ
ىج ىريى ٍـ ًب ىغ ٍي ًر ح ى
قاؿ الطبرم رحمو اهلل :إنما يعطي اهلل أىؿ الصبر عم ما لقكا في الدنيا ثكابيـ
بغير حسابلِ)ل كقاؿ امكزاعي" :ليس يكزف ليـ كال يكػاؿ ليػـ إنمػا يغػرؼ ليػـ
غرفا"لّ).
قػاؿ اإلمػاـ القرطبػي :كالصػبر يػػكرث الرضػ بقضػاء اهللل عالمػة الرضػا سػػككف
القمب بما كرد عم النفس مف المكركىات كالمحبكبات.
فالصبر ترؾ الشككلل كالصبر حده أال تعترض عم التقديرل ف ما إظيار البمكل
عم غير كجو الشككل فال ينافي الصبرلْ).
كفػػي نيايػػة ىػػذا المبحػػث يتبػػيف أف الق ػرآف الكػػريـ ييػػدم إل ػ الطريػػؽ القػػكيـل
كيعطي كؿ ذم حؽ حقو الضعيؼ كالقكمل كفي القرآف الكريـ آيات كثيرة تكجػو
ذكم االحتياجػػات الخاصػػة لبيػػاف فضػػميـ كحقػػكقيـ ككاجبػػاتيـل كأف مػػا يعانيػػو
ذكك االحتياجات الخاصػة ال يػنقص مػف كػرامتيـ كال يحػط مػف قيمػتيـل فػالبالء
الحقيقػػػي ىػػػك مػػػا يصػػػيب اإليمػػػاف ال مػػػا يصػػػيب امبػػػدافل فكػػػرـ اهلل عػػػز كجػػػؿ
اإلنساف سكاء في ذلػؾ ذكك االحتياجػات الخاصػة أك غيػرىـ كجعميػـ فػي معظػـ
المسؤكليات كالجزاء متساكييفل كما أصاب ذكم االحتياجات الخاصة فبقدر اهلل
عز كجؿل كالتسميـ بذلؾ كالصػبر عميػو تكجيػو قرآنػي كىػدم نبػكم منػو جػزء ال
يتج ػ أز مػػف اإليمػػافل كأف اهلل عػػز كجػػؿ كعػػد الصػػابريف بػػامجر العظػػيـ إف ىػػـ

لُ)

لِ)
لّ)
لْ)

فخػػػػر الػػػػديف الػػػػرازمل أبكعبػػػػداهلل محمػػػػد بػػػػف عمػػػػر بػػػػف الحسػػػػف بػػػػف الحسػػػػيف التيمػػػػيل
لتَٔٔ:ق)ل مفاتيو الغيبل التفسير الكبيػرل بيػركتل دار إحيػاء التػراث العربػيل طّل
َُِْقل جّل صُّٖ.
الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جُِل صَِٕ.
ابف كثيرل تفسير القرآف العظيـل جٕل صٕٗ.
القرطبيل الجامع محكاـ القرآفل جِل صُْٕ.
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صبركا عمػ مػا أصػابيـ مػف مصػائب كمصػاعب كاحتسػبكا امجػر كالثػكاب عنػد
اهلل.
المبحػػث الثالػػث :مكاقػػؼ خمػػدىا القػرآف الكػػريـ كالسػػنة النبكيػػة منػػاس مػػف ذكم
االحتياجات الخاصة:
كقصصػا منػاس مػف ذكم االحتياجػات الخاصػةل
لقد خمػد القػرآف الكػريـ مكاقػؼ
ن
ػر
كػػاف ليػػـ دكر عظػػيـ فػػي خدمػػة الػػديف كتبميػػغ رسػػالة رب العػػالميفل فتركػكا أثػ نا
اضحا في مجتمعاتيـل في حياتيـ كبعػد ممػاتيـل فخمػد اهلل عػز كجػؿ مػكاقفيـ
ك ن
ػاف
كقصصيـ في القرآف الكريـ لمػا فييػا مػف دركس كعبػرل قػاؿ تعػال { :لىقى ٍػد ىك ى
ً
اب ما ىك ى ً
ًفي قى ً
ً ً ً
ً
يؽ الَّ ًػذم ىب ٍػي ىف
ص ًػد ى
اف ىحديثنا يي ٍفتى ىػرل ىكلىك ٍػف تى ٍ
ى
صص ًي ٍـ ع ٍب ىرةه ميكلي ٍامى ٍل ىب ى
ً
و
ً
ً
و
ّْ
ػكف يكسػػؼ]ُُُ :ل ففػػي
ػ
ن
م
ؤ
ي
ـ
ػك
ػ
ق
ل
ة
ػ
م
ح
ر
ك
ل
ػد
ػ
ى
ك
ء
ػي
ػ
ش
ؿ
ػ
ك
ػيؿ
ػ
ص
ف
ت
ك
ن
ٍ
ىي ىد ٍيػ ًػو ى ى
ى ي ى ٍ ى ي ن ى ى ٍ ى ىٍ يٍ ي ى
كتطييبػػا لقمػػكبيـ
ىػػذه المكاقػػؼ كالقصػػص تسػػمية لػػذكم االحتياجػػات الخاصػػةل
ن
كرفعػػا ليمميػػـ كتكريمػػا لػػذكاتيـل كس ػ تناكؿ فػػي ىػػذا المبحػػث مكاقػػؼ منبيػػاء
ن
كرسال عمييـ الصالة السالـل كبعض الصحابة امجالء رضي اهلل عنيـل جاءت
ن
في أحد عشر مطمبا:
المطمب امكؿ :مكقؼ أيكب عميو السالـ كصبره عم االبتالء في جسده.
لقد سجؿ اهلل عز كجؿ مكقؼ أيكب عميو السالـ في القرآف الكريـ ككيػؼ صػبر
عم ما نزؿ بو مف االبتالء حت أصبو يضرب بو المثؿ في الصبر قاؿ تعال :
ػت أىرحػػـ الػ َّػر ً
يف امنبيػػاء]ّٖ :
سػ ًػن ىي ُّ
ػو أ ّْىنػػي ىم َّ
ػكب إً ٍذ ىنػػا ىدل ىرَّبػ ي
اح ًم ى
{كأ ُّىيػ ى
ى
الضػ ُّػر ىكأى ٍنػ ى ٍ ى ي
ً
ّْ
ُّػر أم
الض
ي
ػن
س
م
ػي
ىن
أ
{
ربول
نادل
إذ
أيكب
اذكر
ك
"أم
اهلل:
رحمو
القرطبي
قاؿ
ُّ
ى َّ ى
نالني في بدني ضر كفي مالي كأىمي"لُ).
عف أنػس بػف مالػؾل أف رسػكؿ اهلل صػم اهلل عميػو كسػمـ قػاؿ :لإف أيػكب نبػي
اهلل عميػو السػػالـ لبػػث فػي بالئػػو ثمػػاف عشػػرة سػنةل فرفضػػو القريػػب كالبعيػػد إال
رجمػػيف مػػف إخكانػػو كانػػا مػػف أخػػص إخكانػػو كػػاف يغػػدكاف إليػػو كيركحػػافل فقػػاؿ
ذنبا ما أذنبو أحد مػف العػالميف قػاؿ
أحدىما لصاحبو :تعمـ كاهلل لقد أذنب أيكب ن
لو صاحبو :كما ذاؾ قاؿ :منذ ثماف عشرة سنة لـ يرحمو اهللل فيكشؼ ما بول
فمما راح إليو لـ يصبر الرجؿ حت ذكر ذلػؾ لػول فقػاؿ أيػكب :ال أدرم مػا تقػكؿ
غير أف اهلل يعمـ أني كنت أمر عم الرجميف يتنازعػاف فيػذكراف اهللل فػ رجع إلػ
بيتػػي فػػ كفٌر عنيمػػا كراىيػػة أف يػػذكر اهلل إال فػػي حػػؽ قػػاؿ :ككػػاف يخػػرج إلػػ
حاجتول فإذا قض حاجتو أمسكت امرأتػو بيػده فممػا كػاف ذات يػكـ أبطػ عمييػال
لُ)

القرطبيل الجامع محكاـ القرآفل طِل جُُل صِّّ.
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ف كح اهلل إل أيكب في مكانو لاركض برجمؾ ىذا مغتسؿ بارد كشراب) لسػكرة
ص )ِْ :فاستبط تو فبمغتول ف قبػؿ عمييػا قػد أذىػب اهلل مػا بػو مػف بػالء فيػك
أحسػػف مػػا كػػافل فممػػا رأتػػو قالػػت :أم بػػارؾ اهلل فيػػؾ ىػػؿ رأيػػت نبػػي اهلل ىػػذا
صػحيحال قػاؿ:
أحدا كاف أشبو بػو منػؾ إذ كػاف
المبتم ل كاهلل عم ذلؾ ما رأيت ن
ن
فإني أنا ىكل ككاف لو أندراف أندر القمػول كأنػدر الشػعيرل فبعػث اهلل سػحابتيفل
فمما كانت إحداىما عم أندر القمو كأفرغػت فيػو الػذىب حتػ فاضػتل كأفرغػت
امخرل عم أندر الشعير الكرؽ حت فاضت)لُ)ل فيا ىػك نبػي اهلل أيػكب عميػو
السالـ يبتم في أىمو كمالو كنفسو كيصبر عمػ كػؿ ذلػؾ فمػف ابتمػي فميقتػدم
ب يكب عميو السالـ الذم صبر كرضي كاحتسب.
عف مصػعب بػف سػعد عػف أبيػو رضػي اهلل عنػول قػاؿ :قمػت :ليػا رسػكؿ اهلل أم
الناس أشد بػالء قػاؿ :امنبيػاء ثػـ اممثػؿ فاممثػؿل فيبتمػ الرجػؿ عمػ حسػب
صمبا اشتد بالؤهل كاف كاف في دينو رقة ابتمي عمػ حسػب
دينول فإف كاف دينو ن
دينػػػول فمػػػا يبػػػرح الػػػبالء بالعبػػػد حتػػػ يتركػػػو يمشػػػي عمػػػ امرض مػػػا عميػػػو
خطيئة)لِ).
كقػػػاؿ الػػػرازم :ىػػػذه المحػػػف ال تكػػػكف عقكبػػػات منػػػو تعػػػال كعػػػد بيػػػا امنبيػػػاء
كأتباعيـ .كىذه المحف إذا قرنيا الصبر أفادت درجة عالية في الديفل كأف ىػذه
المحف مف اهلل تعال ل خالؼ قكؿ الكثنية الػذيف ينسػبكف اممػراض كغيرىػا إلػ
شػػػيء آخػػػرل كخػػػالؼ قػػػكؿ المنجمػػػيف الػػػذيف ينسػػػبكنيا إلػػػ سػػػعادة الككاكػػػب
كنحكستيالّ).
فممػػا طػػاؿ المطػػاؿل كاشػػتد الحػػاؿل كانتي ػ القػػدر المقػػدكرل كتػػـ امجػػؿ المقػػدر
تضرع أيكب عميو السالـ إل رب العالميف كالو المرسميف كفي ىػذا قػاؿ تعػال :
ص وػب ىك ىعػ ىذ و
ػادل ىرب ي ّْ
س ًػني َّ
اب سػكرة
الش ٍػي ى
ُّػكب إً ٍذ ىن ى
ط ي
{كا ٍذ يك ٍر ىع ٍب ىد ىنا أىي ى
اف ًب ين ٍ
ى
َّػو أىنػي ىم َّ ى
ص ُْ :ل أم بنصب في بدني كعذاب في مالي ككلدم فعند ذلؾ استجاب لػو
لُ)

لِ)
لّ)

ابف حبػافل محمػد بػف حبػاف بػف أحمػد التميمػي أبكحػاتـ الػدارمي البسػتيل لتِّٓ:ق)ل
صػػحيو ابػػف حبػػاف بترتيػػب ابػػف بمبػػافل تحقيػػؽ :شػػعيب امرنػػاؤكطل بيػػركتل مؤسسػػة
الرسػػالة لمنشػػرل طِل ُُْْقُّٗٗ -ـل جٕل صُٕٓل كتػػاب الجنػػائز كمػػا يتعمػػؽ
بيال باب ما جاء فػي الصػبر كثػكاب اممػراض كامعػراضل جٕل صُٕٓل كعمػؽ عميػو
شعيب امرناؤكط فقاؿ :إسناده عم شرط مسمـ.
الترمػػػذمل سػػػنف الترمػػػذمل أبػػػكاب الزىػػػدل بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػي الصػػػبر عمػػػ الػػػبالءل جْل
صَُٔل حديث رقـ ِّٖٗل حكـ املباني حسف صحيو.
فخر الديف الرازمل مفاتيو الغيبل جْل صُِّ.
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أرحـ ال ارحميفل كأمره أف يقكـ مف مقامو كأف يركض امرض برجمو ففعػؿ فػ نبع
اهلل تعال عينا كأمره أف يغتسؿ منيا ف ذىبت جميع ما كاف في بدنو مػف امذل
كأمػػره أف يشػػرب منيػػا ف ذىبػػت جميػػع مػػا كػػاف فػػي باطنػػو مػػف السػػكء كتكاممػػت
ً
سػ هؿ ىب ً
ػارهد
{اريك ٍ
ض ًب ًر ٍجم ىؾ ىى ىذا يم ٍغتى ى
العافية ظاى ار كباطنال كليذا قاؿ تبارؾ كتعال ٍ :
اب سكرة ص.]ِْ :
ىك ى
ش ىر ه
كعػػف أبػػي ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػول قػػاؿ :قػػاؿ رسػػكؿ اهلل صػػم اهلل عميػػو كسػػمـ:
لبينما أيكب يغتسؿ عريانا خر عميػو جػراد مػف ذىػب فجعػؿ أيػكب عميػو السػالـ
يحثك في ثكبو فناداه ربو عز كجؿ يا أيكب ألـ أكف أغنيتؾ عما ترل قػاؿ عميػو
الصالة كالسالـ بم يا رب كلكف ال غن لي عف بركتؾ)لُ).
ػو ىك ًمػ ٍثمى ييـ م ىع ييػـ ر ٍحمػ نة ًم َّنػا ىكًذ ٍكػرل ًميكلًػي ٍامى ٍل ىب ً
ػاب
ػو أ ٍ
ىىمى ي
{ك ىك ىى ٍب ىنا لى ي
كقاؿ تعال  :ى
ى
ٍ ى ٍ ى ى
سكرة ص.]ّْ:
قاؿ الحسف كقتادة :أحياىـ اهلل تعال لو ب عيانيـ كزادىػـ مػثميـ معيػـل كقكلػو
عز كجؿ{ :رحمة منػا أم بػو عمػ صػبره كثباتػو كانابتػو كتكاضػعو كاسػتكانتول
{كذكػػػرل مكلػػػي املبػػػاب أم لػػػذكم العقػػػكؿ ليعممػػػكا أف عاقبػػػة الصػػػبر الفػػػرج
كالمخرج كالراحة.
ً
كقاؿ تعال { :ك يخ ٍذ ًبي ًد ىؾ ً
صا ًب نار ًن ٍع ىـ ا ٍل ىع ٍب يػد
ض ٍغثنا فى ٍ
ى
اض ًر ٍب ًبو ىكىال تى ٍح ىن ٍث إً َّنا ىك ىج ٍد ىناهي ى
ى
اب سكرة ص]ْْ :
إً َّن يو أ َّىك ه
ف ثن اهلل تعال عميػو كمدحػو ب نػو نعػـ العبػد أنػو أكاب أم راجػع منيػبل كليػذا
قػػاؿ جػػؿ جاللػػو ...{ :ىك ىمػ ٍػف ىيتَّػ ً
ػث ىال
ػو ًمػ ٍػف ىح ٍيػ ي
ػو ىم ٍخ ىر نجػػا ىكىي ٍريزٍقػ ي
ػو ىي ٍج ىعػ ٍػؿ لىػ ي
ؽ المَّػ ى
ً
ً
ػو لً يك ّْػؿ
ػو ىبػالًغي أ ٍىم ًػرًه قى ٍػد ىج ىع ىػؿ المَّ ي
س يػب يو إً َّف المَّ ى
ىي ٍحتىس ي
ب ىك ىم ٍف ىيتىىك َّك ٍؿ ىعمى المَّ لوِ)فى يي ىك ىح ٍ
ش ٍي وء قى ٍد نار الطالؽ. ]ّ-ِ :
ى
إف مكقؼ أيكب عميو السالـ كقصتو مع البالءل مدرسة مميئة بالػدركس كالعبػر
لذكم االحتياجات الخاصةل فما عم المسمـ مف أىؿ البالء إال أف يستعيف باهلل
كيصبرل ليجد بعد ذلؾ اليسر كالفرج مف اهلل تعال .
كال زاؿ إل عصرنا ىذا مف يصبر عم البالءل كيقػدـ العطػاء تمػك العطػاء عمػ
الرغـ مما أصابو مف بالء.

لُ)
لِ)

البخارمل صحيو البخارمل كتاب أحادث امنبياءل باب قكلو تعال { :كأيػكب إذ نػادل ربػو
جْل صُُٓل حديث رقـ ُّّٗ.
ابف كثيرل تفسير القرآف العظيـل جٕل صٕٓل ْٕ.
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ما أعظـ ىؤالء الضػعفاءل فتػرل الكاحػد مػنيـ ضػعيؼ البنيػة لكنػو قػكم اإلرادةل
عالي اليمػةل صػمب العزيمػةل كمػف حكمػة اهلل عػز كجػؿل أف يجػرم عمػ أيػدم
أعماال يعجز عنيا امقكياءل ليعمـ الجميع أف العػكف كالتكفيػؽ بيػد اهلل
الضعفاء
ن
الخالؽ البديع.
المطمب الثاني :مكقؼ يعقكب عميو السالـ كصبره عم االبتالء في بصره.
لقد سجؿ القرآف الكريـ ابتالء يعقكب عميو السػالـ فػي بصػرهل فقػاؿ اهلل تعػال :
ً
ً
يـ
{كتىىكلَّ ىع ٍن يي ٍـ ىكقى ى
كس ى
ؼ ىك ٍاب ىيض ٍ
ىسفى ىعمى يي ي
اؿ ىيا أ ى
ى
َّت ىع ٍي ىناهي م ىف ا ٍل يح ٍز ًف فى يي ىك ىكظ ه
يكسؼ.]ْٖ :
جاء في تفسير الكاحدم{ :ابيضت عيناه أم انقمبت إل حاؿ البياضل كقكلػو:
ً
{م ىف ا ٍل يح ٍز ًف ل قاؿ ابف عباس :مف البكاءل يريد أف عينيػو ابيضػتا لكثػرة بكائػول
كالحزف لما كاف سببا لمبكاء سمي البكاء حزنالُ).
الع ٍبػرةل
قاؿ أبك حيػاف فػي تفسػيره البحػر المحػيط :كابيضػاض عينيػو مػف تػكالي ى
فينقمب سكاد العيف إل بياض كدرل قيؿ :إنو كػاف يػدرؾ إد ار نكػا ضػعيفنا كالظػاىر
أنو كاف عمي لقكلو :فارتد بصيرا.
كقاؿ :لكما يستكم امعم كالبصير) فقابؿ البصير بامعم ل كعمؿ االبيضػاض
بالحزفل كانما ىك مف البكاء المتكاليل كىك ثمرة الحزفلِ).
قػػاؿ القرطبػػي :الحػػزف لػػيس بمحظػػكرل كانمػػا المحظػػكر الكلكلػػة كشػػؽ الثيػػابل
كالكالـ بما ال ينبغيلّ)ل كقاؿ النبي صم اهلل عميو كسمـ :لتدمع العيف كيحػزف
القمبل كال نقكؿ إال ما يرضي ربنال كاهلل يا إبراىيـ إنا بؾ لمحزكنكف )لْ).
ً
ػيـ أم مكظػكـ مممػكء مػف الحػزف
كقد بيف اهلل عز
كجػؿٓ)ذلػؾ بقكلػو{ :فى يي ىػك ىكظ ه
ل
ممسؾ عميو ال يبثو.

لُ)
لِ)

لّ)
لْ)
لٓ)

الكاحدمل الكسيط في تفسير القرآف المجيدل جِل صِٕٔ.
أبكحيػػػافل محمػػػد بػػػف يكسػػػؼ بػػػف عمػػػي امندلسػػػيل لتْٕٓ:ق)ل البحػػػر المحػػػيط فػػػي
التفسيرل تحقيؽ صدقي محمد جميؿل بيركتل دار الفكػر لمنشػرل طُل َُِْقل جٔل
صُّْ.
القرطبيل الجامع محكاـ القرآفل جٗل صِْٗ.
مسػػػمـل صػػػحيو مسػػػمـل كتػػػاب الفضػػػائؿل بػػػاب رحمتػػػو عميػػػو السػػػالـل الصػػػبياف كالعيػػػاؿ
كتكاضعو كفضؿ ذلؾل جْل صَُٕٖل حديث رقـ ُِّٓ.
القرطبيل الجامع محكاـ القرآفل جٗل صِْٗ.
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إف اهلل عز كجؿ يبتمي ليعافيل كي خذ ليعطيل فيك الكريـ الحميـ العميـ الػرحيـل
كمف رحمة اهلل عز كجؿ أنو لػيس بعػد العسػر إال اليسػرل كلػيس بعػد الكػرب إال
الفرجل كىذا ما كاف مع يعقكب عميو السالـ.
ً
ً
ً
اؿ أىلى ٍػـ أى يق ٍػؿ لى يك ٍػـ
ير أىٍلقىاهي ىعمى ىك ٍج ًيو فى ٍارتى َّد ىبص نا
ير قى ى
قاؿ تعال  { :ىفمى َّما أ ٍ
ىف ىج ى
اء ا ٍل ىبش ي
كف يكسؼ.]ٗٔ :
ىعمى يـ ًم ىف المَّ ًو ىما ىال تى ٍعمى يم ى
إً ّْني أ ٍ
قميص يكسؼ عم كجو يعقكبل
البشير
قاؿ الطبرم رحمو اهلل تعال  :أم ألق
ى
ي
فرجع مبص ار بعينيول بعػدما عمػيلُ) .فكانػت مفاجػ ة القمػيصل كىػك دليػؿ عمػ
يكسؼ كقرب لقياهل كمفاج ة ارتداد البصر بعدما ابيضت عيناه.
فيذا يدؿ عمػ إكػراـ اهلل عػز كجػؿل لمػف شػاء مػف عبػاده بمعافاتػو مػف الػبالءل
فػػاهلل بيػػده اممػػر كاليػػو يرجػػع اممػػرل فػػإذا عػػكفي العبػػد مػػف الػػبالء فميحمػػد اهللل
كليعمـ أنما ىك اختبار كابتالءل قاؿ تعال { :إً َّنا ىخمى ٍق ىنا ًٍ
اج
ش و
اف ًم ٍف ين ٍطفى وة أ ٍىم ى
س ى
اإل ٍن ى
يو فىجع ٍم ىنػاه س ًػميعا ب ً
ىن ٍبتىمً ً
ػير اإلنسػاف]ِ :ل كاذا بقػي الػبالء بػول فميحمػد اهلل
ص نا
ىى ي ى ن ى
كليرض بقضاء اهلل كليصبر كيحتسب امجر مف اهللل فالخير كؿ الخيػر فػي مػا
يختاره اهلل تعال .
فػػاالبتالء فػػي البصػػر مسػػتمر عبػػر القػػركف كامزمػػافل ابتمػػي بػػو بعػػض امنبيػػاء
كالعممػػاء كامكليػػاء كمػػف ى ػؤالء سػػماحة الشػػيخ عبػػدالعزيز بػػف عبػػداهلل بػػف بػػاز
رحمو اهلل تعال ل الػذم كػاف عالمػا فػي عمػكـ الشػريعةل كمرجػع المسػتفتيف مػف
مختمػػؼ أنحػػاء العػػالـ اإلسػػالميل كلػػد فػػي الريػػاضل كشػػاء اهلل أف يحجػػب عنػػو
ضياء البصر كىك في مطػالع الصػبال حفػظ القػرآف عػف ظيػر قمػب قبػؿ أف يبػدأ
مرحمة البمػكغل مػع سػنة رسػكؿ اهلل صػم اهلل عميػو كسػمـل كبحفظػو لكتػاب اهلل
باشر انطالقو في طمب العمـل فاتصؿ بالعديد مف المشايخ يتمق عنيـ العمـ.
كلي القضاء كبقي فيو أربع عشرة سنة كنيفال ككاف مصدر خير كبركة لكػؿ مػا
حكلو كمف حكلول حرص عم نفع الطمبة أثناء قيامو بميمة القضاء.
تخمػ الشػػيخ عػػف عممػػو فػػي القضػػاءل ليتفػػرغ لمتػػدريس فػػي المعاىػػد كالكميػػاتل
أصبو رئيسا لمجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرةل ككاف لو أثره البػارز كالعميػؽ
في كػؿ تقػدـ أحرزتػو الجامعػة تحػت إشػرافول كلػـ يقتصػر نشػاط الشػيخ العممػي
عنػد حػدكد الجامعػػة بػؿ امتػد إلػ امقاصػي البعيػدة مػػف كطػف اإلسػالـ كميػػاجر
المسػمميفل فينػاؾ المدرسػػكف الػذيف ينتػػدبيـ باسػـ الجامعػة لمتػػدريس فػي أكثػػر
مف مدرسة كجامعةل كبخاصة في اليند كأفريقية كباكستاف.
لُ)

الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جُٔل صِٖٓ.
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كاف يستثمر ليمو كنياره بكؿ ما ىػك نػافع كمفيػدل فػال يتػرؾ كقتػا يمػر إال يمػمه
بالطاعة كالعبػادة كالػتعمـ كالتعمػيـ كالفتػاكل كاستضػافة طمبػة العمػـل إضػافة إلػ
أعمالػػو الرسػػميةل كػػاف محققػػا لمبػػدأ الشػػكرل كخطيبػػا جريئ ػان بػػالحؽل لػػو عػػدة
مؤلفػػات كمحاض ػرات مسػػجمة كفتػػاكل كثيػػرةل تػػكفي بتػػاريخ َُِِْٕ/ُ/ق =
لُ)
المكافؽ ُُْٗٗٗ /ْ /ـ في الرياض.
فالشيخ ابف باز حفظ القرآف كالسنة ف صبو مرجعا لممةل كرجؿ ذك ىمة يحيي
كعالمػا
اهلل بو أمةل ففقداف البصػر ال يمنػع اإلنسػاف مػف أف يكػكف إمػاـ ىػدلل
ن
يقكد الناس لمخير.
المطمب الثالث :مكقؼ شعيب عميو السالـ كصبره عم االبتالء بالعم .
لقػػػد سػػػجؿ القػػػرآف الكػػػريـ مكقػػػؼ شػػػعيب كابتالئػػػو بػػػالعم فقػػػد ذكػػػر جميػػػكر
ض ًعيفنا ىكد ]ُٗ :أف شعيب عميػو
{كًا َّنا لى ىن ىر ى
اؾ ًفي ىنا ى
المفسريف عند قكلو تعال ى
الضػػعفى ً
اء ىكىال ىعمىػ
س ىعمىػ
ُّ ى
السػػالـ كػػاف أعم ػ كبػػالرجكع إل ػ قكلػػو تعػػال { :لىػ ٍػي ى
التكبة .]ُٗ :يتبيف لنا أف مف معاني الضعؼ العم قػاؿ ابػف كثيػر
ض
ا ٍل ىم ٍر ى
"يبيف اهلل تعال امعذار التي ال حرج عم مف قعد معيا عف القتاؿل فذكر منيا
ما ىك الزـ لمشخص ال ينفؾ عنػو كىػك الضػعؼ فػي التركيػب الػذم ال يسػتطيع
معو الجالد في الجيادل كمنو العم كالعرج كنحكىما"لِ) .جاء في كتاب الحاكم
{كًا َّنػػا
الكبيػػر" :إف نبػػي اهلل شػػعيبا قػلػدّ) كػػاف أعم ػ ل كقػػد نبػػو عميػػو قكلػػو تعػػال  :ى
ضريرا .كيظير لنا مكقػؼ شػعيب عميػو السػالـ كصػبره
ض ًعيفنا أم
لى ىن ىر ى
اؾ ًفي ىنا ى
ن
اؾ
ب ىما ىن ٍفقى يو ىك ًث نا
ير ًم َّما تىقيك يؿ ىكًا َّنا لى ىن ىر ى
عم االبتالء في قكلو تعال { :قىاليكا ىيا ي
ش ىع ٍي ي
ػت ىعمى ٍي ىنػا ًب ىع ًز و
يػز ىػكد]ُٗ :ل جػاء فػي
ض ًعيفنا ىكلى ٍكىال ىرٍىطي ىؾ لى ىر ىج ٍم ىن ى
اؾ ىك ىما أى ٍن ى
ًفي ىنا ى
كثير مما تقػكؿ ل أم :مػا نعمػـ حقيقػة كثيػر
تفسير الطبرم{ :يا شعيب ما نفقو نا
لْ)
ضريرا.
ض ًعيفنا ل أم
{كًا َّنا لى ىن ىر ى
اؾ ًفي ىنا ى
مما تقكؿ كتخبرنا بول ى
ن

لُ)
لِ)
لّ)

لْ)

المجذكبل محمد المجػذكبل عممػاء كمفكػركف عػرفتيـل شػب ار مصػرل دار االعتصػاـ كدار
النصر لمطباعة اإلسالميةل جُل صٕٕ.َُُ -
ابف كثيرل تفسير القرآف العظيـل جْل صُْٕ.
الماكردمل أبكالحسف عمػي بػف محمػد بػف حبيػب البغػدادمل لتَْٓ:ق) الحػاكم الكبيػرل
تحقيؽ عمي محمد عكضل كآخركفل الناشر :دار الكتاب العمميةل بيركتل لبنػافل طُل
ُُْٗق= ُٗٗٗـل جُٕل صُْ.
الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جُٓل صْٕٓ.
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فعم ػ الػػرغـ مػػف إصػػابة شػػعيب عميػػو السػػالـ بػػالعم ل إال أنػػو كػػاف نبيػػا داعيػػا
مستسػمما
ناىيػا عػف المنكػرل كلػـ يقػؼ
كمصمحا محاربا لمفساد نا
آمر بػالمعركؼ ن
ن
أماـ ما أصابول مما دعا قكمو لإلنكار عميو كاستغرابيـ مف حالو.
قاؿ القرطبي في تفسيره :كاف شعيب عميو السالـ أعم ل كلذلؾ قاؿ قكمو :كانا
لنراؾ فينا ضعيفال ككاف يقاؿ لو :خطيب امنبياء لحسف مراجعتػو قكمتػول ككػاف
قكمو أىؿ كفر باهلل كبخس لممكياؿ كالميزافل قاؿ ليـ كما جاء في قكلو تعال :
ػاءتٍ يك ٍـ ىب ّْي ىن ػ هة ًمػ ٍػف ىرّْب يكػ ٍػـ  ...امع ػراؼ]ٖٓ :ل أم بيػػافل كىػػك مجػػيء
{ ...قىػ ٍػد ىجػ ى
شعيب عميو السالـ بالرسالةل كلـ يذكر لو معجزة في القرآفل قاؿ ليـ ...{ :ىكىال
سكا َّ
اء يى ٍـ ىكىال تي ٍف ًس يدكا ًفي ٍام ٍىر ً
ص ىال ًح ىيا ىذلً يك ٍػـ ىخ ٍي هػر لى يك ٍػـ إً ٍف
اس أى ٍ
ض ىب ٍع ىد إً ٍ
ش ىي ى
الن ى
تى ٍب ىخ ي
ً
يف امعػػػراؼ]ٖٓ :ل الػػػبخس :الػػػنقصل كىػػػك يكػػػكف فػػػي السػػػمعة
يك ٍنػػػتي ٍـ يمػ ٍ
ػػؤ ًمن ى
بالتعييب كالتزىيد فييال أك المخادعة عف القيمةل كاالحتياؿ في التزيد في الكيؿ
كالنقصاف منول ككػؿ ذلػؾ مػف أكػؿ المػاؿ بالباطػؿل كذلػؾ منيػي عنػو فػي اممػـ
المتقدمة كالسالفة عم ألسنة الرسػؿ صػمكات اهلل كسػالمو عمػييـ جمػيعيـل ثػـ
{كىال تي ٍف ًس يدكا ًفي ٍام ٍىر ً
ص ىال ًح ىيا ل عطؼ عم {كال تبخسكا ل كىك
ض ىب ٍع ىد إً ٍ
قاؿ لو :ى
لفظ يعـ دقيؽ الفساد كجميمول قاؿ ابف عبػاس :كانػت امرض قبػؿ أف يبعػث اهلل
شعيبا رسكنالل يعمؿ فيو بالمعاصي كتستحؿ فييا المحػارـ كتسػفؾ فييػا الػدماءل
ن
فػذلؾ فسػادىال فممػا بعػث اهلل شػػعيبا كدعػاىـ إلػ اهلل صػمحت امرض .كنػػاداىـ
ً َّ ً
صػػر و
ً
اط تي ً
ػف ًبػ ًػو
ىمػ ى
صػػد ى
كعػ يػد ى
ُّكف ىعػ ٍػف ى
كف ىكتى ي
قػػائال :ى
{كىال تى ٍق يعػ يػدكا ًب يكػ ّْػؿ ى
سػ ًبيؿ المػػو ىمػ ٍػف آ ى
ػػػاف ع ً
كتى ٍب يغكىنيػػػا ًعك نجػػػػا كا ٍذ يكػػػركا إً ٍذ يك ٍنػػػػتيـ ىقمًػ ن َّ
اق ىبػػػػ ية
ػػػركا ىك ٍي ى
ػػػؼ ىكػ ى ى
ى
ى
ى
ػػػريك ٍـ ىكا ٍنظيػ ي
ػػػيال فى ىكث ى
ٍ
ى ي
ً
ً
يف امع ػراؼ]ٖٔ :ل نيػػاىـ عػػف القعػػكد بػػالطرؽ كالصػػد عػػف الطريػػؽ
ػد
ػ
س
ف
م
ل
ٍ
ٍ
ى
اي
لُ)
الذم يؤدم إل طاعة اهللل ككانكا يكعدكف العذاب مف آمف .
فبعػػد إص ػرارىـ عم ػ فسػػادىـل كمعػػاداتيـ لنبػػييـل أخػػذكا يسػػخركف مػػف شػػعيب
كيتكعدكنو بالقتؿل كيقكلكف ب ف الذم يمػنعيـ مػف إيقػاع مػا يعػدكف بػو مكانتػو
في عشيرتول إال أف اهلل عز كجؿ ىك الحامي كالمؤيد لو.
قاؿ الكاحدم :فمما حذرىـ شعيب عميو السالـ مف العذاب الػذم سػينزؿ بيػـ إف
ب
لـ يمتثمكا أمر اهلل كرسكلول كما نزؿ بامقكاـ الذيف مف قبميـل {قىػاليكا ىيػا ي
ش ىػع ٍي ي
ػت
ىما ىن ٍفقى يو ىك ًث نا
ػؾ لى ىر ىج ٍم ىن ى
ض ًػعيفنا ىكلى ٍػكىال ىرٍىطي ى
ير ًم َّمػا تىقيػك يؿ ىكًا َّنػا لى ىن ىػر ى
ػاؾ ىك ىمػا أى ٍن ى
اؾ ًفي ىنػا ى
ىعمى ٍي ىنا ًب ىع ًز و
يز ىكد]ُٗ :ل ما نفقو صحة كثيػر ممػا تقػكؿل يعنػكف مػف التكحيػد
ضػ ًػعيفنا أم
{كًا َّنػػا لى ىنػ ىػر ى
اؾ ًفي ىنػػا ى
كالبعػػث كمػػا ي ػ مرىـ بػػو مػػف الزكػػاة كتػػرؾ الػػبخس ى
لُ)

القرطبيل الجامع محكاـ القرآفل جٕل صِْٗ.
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أعم  .كفي لغة حمير يسم الضرير ضعيفال منو ضعؼ بذىاب بصرهل قكلو:
{كلػكال رىطػػؾ  :عشػػيرتؾ كقكمػػؾ {لرجمنػػاؾ قتمنػػاؾل كالػػرجـ مػػف شػػر القػػتالتل
ككاف رىط شعيب مف أىؿ ممتيـل فمذلؾ أظيركا إلييـ.
ت ىعمى ٍي ىنا ًب ىع ًز و
يز أم :لست بممتنع عمينا مف أف نقتمؾ لكال ما نراعي مف
{ك ىما أى ٍن ى
ى
ً
ً
ً
َّ
ً
ُّ
َّ
اء يك ٍـ ًظ ٍي ًريِّا
ر
ك
كه
م
ٍت
ذ
خ
ت
ا
ك
و
م
ال
ف
م
ـ
ك
ي
م
ع
ز
ىع
أ
ي
ط
ى
ىر
أ
ـ
ك
ق
ا
ي
اؿ
ق
{
عشيرتؾل
حؽ
ى ى ى ىٍ ى ٍ
ى ى ىٍ ي ٍ ى
ى ى يي ي ى ى ى
كف يم ًحيطه ىكد.]ِٗ :
إً َّف ىرّْبي ًب ىما تى ٍع ىممي ى
ً
ػف المَّ ًػو ل يقػػكؿ :أنػػتـ تزعمػكف أنكػػـ تتركػػكف
{قى ى
ىعػ ُّػز ىعمى ٍػي يك ٍـ ًمػ ى
ػاؿ ىيػػا قى ٍػكًـ أ ىىرٍىطػػي أ ى
قتمػػي إكرامػػا لرىطػػيل كاهلل عػػز كجػػؿ أكلػ بػ ف يتبػػع أمػػرهل ك نػػو يقػػكؿ :حفظكػػـ
إيام في اهلل أكل منو في رىطي.
اء يك ٍػـ ًظ ٍي ًريِّػا ل الظيػرم :الشػيء الػذم تنسػاه كتغفػؿ عنػول
{كاتَّ ىخػذٍتي يمكهي ىك ىر ى
قكلو :ى
قاؿ ابف عباس :يريد ألقيتمكه خمػؼ ظيػكركـ كامتنعػتـ مػف قتمػي مخافػة قػكمي
ػكف يم ًحػيطه عػالـ ب عمػالكـ
كاهلل أعز كأكبر مف جميع خمقػو{ .إً َّف ىرّْبػي ًب ىمػا تى ٍع ىممي ى
ً
يب ىكد]ّٗ :ل قاؿ ابف عبػاس:
كىك يجازيكـ بيال { ...ىك ٍارتىق يبكا إً ّْني ىم ىع يك ٍـ ىرًق ه
ارتقبكا العذاب إني مرتقب مف اهلل الرحمة كالثكاب.
الص ٍػي ىح ية  ...ىػػكد]ْٗ :ل صػاح بيػػـ جبريػػؿ
يف ظىمى يمػكا َّ
قكلػو ...{ :ىكأ ى
ىخػ ىذ ًت الَّ ًػذ ى
ً
ييػا أىىال يب ٍع نػدا لً ىم ٍػد ىي ىف ىك ىمػا ىب ًع ىػد ٍت
صيحة فماتكا فػي أمكنػتيـل { ...ىكػ ٍ
ىف لى ٍػـ ىي ٍغ ىن ٍػكا ف ى
ػػد ٍت
ػػدا لً ىم ٍػػد ىي ىف أم :بعػػدكا مػػف رحمػػة اهلل { ىك ىمػػا ىب ًع ى
ػػكد ىػػكد]ٗٓ :ل {أىىال يب ٍع ن
ثى يم ي
لُ)
كد .
ثى يم ي
فيػػا ىػػك شػػعيب عميػػو السػػالـ يكمػػؼ بػػالتبميغ كاإلصػػالح كالػػدعكة إل ػ اهلل كىػػك
ضػػػريرل ففػػػي ىػػػذه المكاقػػػؼ رسػػػالة لػػػذكم االحتياجػػػات الخاصػػػة أال يكػػػكف مػػػا
أصػػابيـ مانعػػا ليػػـ مػػف أف يككن ػكا عػػامميف فػػاعميف فػػي مجتمعػػاتيـل فكػػـ مػػف
صاحب بالء كاف قدكة مىؿ العافية في عمك ىمتو كقكة عزيمتو.
كثير ممف فقدكا أبصارىـ ينيػركف الطريػؽ لكثيػر مػف المبصػريفل
فيا نحف نرل نا
كبالصبر كاليقيف تناؿ اإلمامة في الديف.
المطمب الرابع :مكقؼ مكس عميو السالـ كصبره عم االبتالء بعقدة المساف.
لقد ابتم سبحانو كتعػال مكسػ عميػو السػالـ بعقػدة فػي لسػانول فقػاؿ تعػال :
ً ً
س ًاني طو]ِٕ :ل جػاء فػي
عم لساف مكس عميو السالـ { ىك ٍ
احمي ٍؿ يع ٍق ىدةن م ٍف ل ى

لُ)

الكاحدمل الكسيط في تفسير القرآف المجيدل جِل صٕٖٓ.
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تفسير الطبرم" :أم أطمؽ لساني بالمنطؽل ككانت فيو عجمة عػف الكػالـ الػذم
كاف مف إلقائو الجمرة إل فيو يكـ ىـ فرعكف بقتمو"لُ).
لقػد طمػػب مكسػ عميػػو السػػالـ مػػف اهلل سػػبحانو كتعػػال أف يحػػؿ عقػػدة لسػػانول
عندما أمره اهلل عز كجؿ كقاؿ لو اذىب إل فرعكف إنو طغ ل قاؿ القرطبي :لما
آنسو بالعصا كاليػدل كأراه مػا يػدؿ عمػ أنػو رسػكؿل أمػره بالػذىاب إلػ فرعػكفل
ب
ػاؿ ىر ّْ
كأف يػػدعكهل كطغػ  :معنػػاه عصػ كتكبػػر ككفػػر كتجبػػر كجػػاكز الحػػدل {قىػ ى
ً ً
اٍ ً
س ًاني ىي ٍفقى ييػكا قى ٍػكلًي
ص ٍد ًرم ىكىي ّْ
س ٍر لًي أ ٍىم ًرم ىك ٍ
احمي ٍؿ يع ٍق ىدةن م ٍف ل ى
ش ىر ٍح لي ى
طو ]ِٖ-ِٓ :لقػد طمػب مكسػ عميػو السػالـ اإلعانػة لتبميػغ الرسػالة .فقػاؿ:
باٍ ً
س ٍػر لًػي أ ٍىم ًػرم ل
{ر ّْ
{كىي ّْ
ص ٍد ًرم  :أم كسعو كنػكره باإليمػاف كالنبػكةل ى
ش ىر ٍح لي ى
ى
ً
احمي ٍػؿ يع ٍق ىػدةن م ٍػف
{ك
عػكفل
فر
إلػ
الرسػالة
تبميغ
مف
بو
أمرتني
ما
عمي
سيؿ
أم
ى ٍ
ً
س ًاني يعني العجمة التي كانت فيو مف جمرة النار التي أطف ىػا فػي فيػو كىػك
لى
لِ)
طفؿل قاؿ ابف عباس :كانت في لسانو رتة .
فعندما أمر اهلل عز كجؿ مكس عميو السالـ ب ف ي تي فرعكف ليبمغو رسالة اهلل
ػكف كأ ً
ب إً ّْني قىتى ٍم ي ً
ىخػي
اؿ ىر ّْ
سا فى ى
كيقيـ عميو الحجةل {قى ى
ىخ ي
ػاؼ أ ٍ
ىف ىي ٍقتيمي ً ى
ت م ٍن يي ٍـ ىن ٍف ن
ً
ً
ً
ً
كف يىػػػك أىفٍصػ ً
ىف
صػ ّْ
ػػدقيني إً ّْنػػػي أ ى
ىخػ ي
ػػاؼ أ ٍ
ى ي
ػػي ًرٍد نءا يي ى
ػػو م ّْنػػػي ل ى
ػػار ي ى
ىىػ ي
سػػػانا فى ٍىرسػػػ ٍم يو ىمعػ ى
يي ىك ّْذ يب ً
كف القصص.]ّْ-ّّ:
قاؿ الطبرم مفس ار ما قالو مكس عميو السالـ :رب إنػي قتمػت مػف قػكـ فرعػكف
ىف ىي ٍقتيمي ً
كف ل مف في لسػاني
نفسا ف خاؼ إف أتيتيـ فمـ أبف عف نفسي بحجة {أ ٍ
كف يىػك أىفٍص ً ً
عقدةل كال أبيف معيا ما أريد مف الكالـ ً
سػانا
ى ي
ػو م ّْنػي ل ى
ػار ي ى
ى
{كأىخي ىى ي
يقػػػكؿ :أحسػػػف بيانػػػا عمػػػا يريػػػد أف يبينػػػو {فى ىر ًسػػػ ٍم يو م ً
ػ
ع
ػػي ًرٍد نءا يقػػػكؿ :عكنػػػان
ٍ
ى ى
ص ّْدقيًني ل أم :يبيف ليـ عني ما أخاطبيـ بول فإنو يفيـ ما ال يفيمكفلّ).
ي
{ي ى
فمما جاء مكسػ كىػاركف عمييمػا السػالـ إلػ فرعػكف كبمغػاه أمػر اهللل أعػرض
س
ادل ًف ٍر ىع ٍك يف ًفي قى ٍك ًم ًو قى ى
{كىن ى
اؿ ىيا قى ٍػكًـ أىلى ٍػي ى
فرعكف كاستكبر عف أمر اهلل عندىا ى
ً
ً
ً
ً
كف الزخرؼ.]ُٓ :
ص ىر ىك ىى ًذ ًه ٍامى ٍن ىي يار تى ٍج ًرم ًم ٍف تى ٍحتي أىفى ىال تيٍبص ير ى
لي يم ٍم يؾ م ٍ

لُ) الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جُٖل صِٗٗ.
الرتػػة :العجمػػة فػػي المسػػاف كىػػي المثغػػة كالتػػردد فػػي النط ػؽ لمصػػطف كالزيػػات كآخػػركفل
المعجـ الكسيطل جِّٕ).
لِ) القرطبيل الجامع محكاـ القرآفل جُُل صُِٗ.
لّ) الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جُٗل صٕٕٓ.
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س لًي يم ٍم يؾ
ادل ًف ٍر ىع ٍك يف ًفي قى ٍك ًم ًو مف القبطل فػ {قى ى
{كىن ى
اؿ ىيا قى ٍكًـ أىلى ٍي ى
قاؿ الطبرم :ى
ً
ً
ً
ً
كف يعنػي بقكلػو{ :مػف تحتػي :
ص ىر ىك ىى ًذ ًه ٍامى ٍن ىي يار تى ٍج ًرم م ٍف تى ٍحتي أىفى ىال تيٍبص ير ى
م ٍ
مف بيف يدم في الجناف .كانت ليـ جنات كأنيار ماء.
كقكلو{ :أىفى ىال تيٍب ً
كف يقكؿ :أفػال تبصػركف أييػا القػكـ مػا أنػا فيػو مػف النعػيـ
ص ير ى
كالخيرل كما فيو مكسػ مػف الفقػر كعػي المسػافل افتخػر بممكػو مصػرل كمػا قػد
مكف لو مف الدنيا استدراجا مف اهلل لول كحسب أف الذم ىك فيػو مػف ذلػؾ نالػو
بيده كحكلول كأف مكس إنمػا لػـ يصػؿ إلػ الػذم يصػفول فنسػبو مػف أجػؿ ذلػؾ
محتجػا عمػ جيمػو قكمػو بػ ف مكسػ عميػو السػالـ لػك كػاف محقنػا
إل الميانػة
ن
سػحرال مكسػب نفسػو مػف الممػؾ
فيما ي تي بو مف اآليات كالعبرل كلـ يكف ذلػؾ
ن
ً
ً
يف ىكىال
كالنعمةل مثؿ الذم ىك فيول كأما قكلو{ :أ ٍىـ أىىنا ىخ ٍيهر م ٍف ىى ىذا الَّذم يى ىك ىم ًي ه
ً
ً
ً
يف
ػاء ىم ىع ي
ىي ىك ي
ػو ا ٍل ىم ىال ًئ ىكػ ية يم ٍقتى ًػرًن ى
اد يي ًب ي
يف ىفمى ٍكىال أيٍلق ىي ىعمى ٍيو أ ٍ
ىس ًك ىرةه م ٍػف ىذ ىى وػب أ ٍىك ىج ى
الزخرؼ]ّٓ-ِٓ:ل يقكؿ فرعكف لقكمو بعد احتجاجو عمييـ بممكو كسػمطانول
كبياف لسانو كتماـ خمقػول كفضػؿ مػا بينػو كبػيف مكسػ بالصػفات التػي كصػفو
بيا نفسو :أنا خير أييا القكـل كصفتي ىذه الصفة التي كصػفت لكػـ ً
{م ٍػف ىىػ ىذا
ػيف ال شػػيء لػػو مػػف الممػػؾ كاممػكاؿ مػػع العمػػة التػػي فػػي جسػػدهل
الَّػ ًػذم يىػ ىػك ىم ًيػ ه
كاآلفة التي بمسانول فال يكاد مف أجميا يبيف كالمولُ).
كىكذا ىـ أىؿ الجاىمية الذيف يقيمػكف النػاس بنػاء عمػ أشػكاليـ كىيئػاتيـل ال
ُّيػا َّ
ػاس
عم إيمانيـ كأخالقيـل مبتعديف عف الميزاف اإلليي الذم قاؿ :ى
{يا أىي ى
الن ي
كبا ىكقى ىب ًائ ىؿ لًتى ىع ىارفيكا إً َّف أى ٍك ىػرىم يك ٍـ ًع ٍن ىػد المَّػ ًو
إً َّنا ىخمى ٍق ىنا يك ٍـ ًم ٍف ىذ ىك ور ىكأيٍنثى ىك ىج ىع ٍم ىنا يك ٍـ ي
ش يع ن
أىتٍقىػػا يكـ إً َّف المَّػ ى ً
ػيـ ىخ ًبيػ هػر الحج ػرات]ُّ :ل ففػػي ىػػذا المي ػزاف يعظػػـ مكس ػ
ٍ
ػو ىعمػ ه
عميػػو السػػالـ الػػذم ىػػك مػػف أكلػػي العػػزـ مػػف الرسػػؿ كىػػك كمٌ ػيـ اهللل فػػإف ىػػذه
المكاقػػؼ مػػف قصػػة مكس ػ عميػػو السػػالـ تبػػيف لػػذكم االحتياجػػات الخاصػػة أف
الضعؼ بالنطؽ أك الحكاس أك امعضاءل ال يضع مف قدر اإلنساف عند اهلل إف
كاف صاحب تقكل كايمافل فعف أبي ىريرة رضػي اهلل عنػو قػاؿ :قػاؿ رسػكؿ اهلل
صم اهلل عميو كسمـ :لرب أشعث أغبر ذم طمريف تنبك عنو أعػيف النػاس لػك
أقسـ عمػ اهلل مبػره )لِ) .كالطمػر :الثػكب الخمػؽل يقػكؿ :رب ذم ىخمًقىػيف أطػاع
اهلل حت لك س ؿ اهلل تعال أجابو.لّ) فما أحكجنػا فػي ىػذا الػزمف  -الػذم ييكػرـ
لُ)
لِ)
لّ)

الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جُِل صُٔٔ.ُٕٔ-
الحاكـل المستدرؾ عم الصحيحيفل كتػاب الرقػاؽل جْل صّْٔل حػديث رقػـل ِّٕٗل
حكـ الذىبي صحيو.
انظرل ابف منظكرل لساف العربل جْل صَّٓ.
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كيقػدر بنػاء عمػ منصػبو كمالػو كصػحتو كجمالػو  -أف نعػكد إلػ
فيو اإلنساف ي
المي ػزاف اإلليػػي الػػذم يعطػػي كػػؿ ذم حػػؽ حقػػول كيضػػع اممػػكر فػػي نصػػابيال
كبذلؾ تككف السعادة كترجع لممة السيادةل عف مصعب بف سعد عف أبيو :قاؿ
نبي اهلل صم اهلل عميو كسػمـ :لإنمػا ينصػر اهلل ىػذه اممػة بضػعيفيا بػدعكتيـ
كصالتيـ كاخالصيـ )لُ).
فإنما العمـ لمف تابعل فالعمـ ال يعطيػؾ بعضػو إال إذا أعطيتػو كمػؾل كالعمػـ يرفػع
صاحبو كما رفع مصطف صادؽ الرافعػيل الػذم نصػر اإلسػالـ كالمسػمميف رغػـ
إصػػابتو بالصػػمـل كبالمقابػػؿ كػػـ مػػف أنػػاس سػػميميف لػػـ يقػػدمكا شػػيئا لإلسػػالـ
كالمسمميف.
المطمب الخامس :مكقؼ ضمرة بف العيص كصبره عم االبتالء في بصره.
ضمرة بف العػيص صػحابي مػف صػحابة رسػكؿ اهلل صػم اهلل عميػو كسػمـل مػف
أىؿ مكة لـ يستطع اليجرة مع الرسكؿ صم اهلل عميػو كسػمـ لضػعفو كاصػابتو
فػػػي بصػػػره مػػػع كبػػػر سػػػنول فبقػػػي فػػػي مكػػػة مػػػع مػػػف لػػػـ يسػػػتطع اليجػػػرة مػػػف
ػاى يـ ا ٍل ىم ىال ًئ ىكػ ية
يف تىىكفَّ ي
المسمميفل فمما بمغيـ ما نزؿ مف قػكؿ اهلل تعػال { :إً َّف الَّ ًػذ ى
ً
ً
ًً
يف ًفػي ٍام ٍىر ً
ض قىػاليكا أىلى ٍػـ تى يك ٍػف
ستى ٍ
ض ىػع ًف ى
ػيـ يك ٍنػتي ٍـ قىػاليكا يك َّنػا يم ٍ
ظىالمي أى ٍنفيس ًي ٍـ قىػاليكا ف ى
اىـ جي َّنـ كساء ٍت م ً
ً
اسع نة فىتيي ً ً
أىر ي ً ً
ير النسػاء:
ص نا
اج يركا ف ى
ى
ض المَّو ىك ى
ٍ
ييا فى يكلىئ ىؾ ىم ىٍك ي ٍ ى ى ي ى ى ى ى
ٕٗ].
النس ً
الر ىج ً
اء ىكا ٍل ًكٍل ىد ً
اف ىال
يف ًم ىف ّْ
ستى ٍ
ض ىع ًف ى
قالكا :ىذه مرجفة حت نزلت{ :إًَّال ا ٍل يم ٍ
اؿ ىك ّْ ى
ي ً
يال النساء.]ٖٗ :
س ًب ن
كف ًحيمى نة ىكىال ىي ٍيتى يد ى
يع ى
ىٍ
كف ى
ستىط ي
فقاؿ ضمرة :كاف ذىب بصرم لكني أستطيع الحيمةل لي ماؿ كرقيػؽل احممػكنيل
فحمػػؿ كىػػك مػػريض ف دركػػو المػػكتل كىػػك عنػػد التنعػػيـل فػػدفف ىنػػاؾ فنزلػػت فيػػو
خالصة{ :كم ٍف يي ً ً
س ًب ً
يؿ المَّ ًو ىي ًج ٍد ًفػي ٍام ٍىر ً
س ىػع نة ىك ىم ٍػف
ض يم ىار ىغ نمػا ىك ًث نا
ىى يى
يػر ىك ى
اج ٍر في ى
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ىج يػرهي ىعمىػ
أ
ػع
ق
ك
ػد
ق
ف
ت
ػك
م
ل
ا
ػو
ك
ر
د
ي
ػـ
ث
و
ل
ػك
س
ر
ك
ػو
م
ال
ػ
ل
إ
ر
ا
اج
ي
ىي ٍخ ير ٍج ًم ٍف ىب ٍي ًت ًو يم
ى
ى
ي
ٍ
ى
ى
ٍ
َّ
يٍ ي ى ٍ ي ٍ ى ى ٍ
ى
ي
ى
ى
ن
اف المَّ يو ىغفي ا ً
يما النساء]ََُ :لِ).
المَّ ًو ىك ىك ى
ن
كر ىرح ن
لُ)

لِ)

النسائيل أبكعبدالرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخرسانيل لتَّّ:ق)ل المجتبػ مػف
السنف لالسنف الصغرل لمنسائي)ل تحقيؽ عبػدالفتاح أبكغػدةل حمػبل مكتػب المطبكعػات
اإلسالميةل طِل َُْٔق= ُٖٔٗـل كتاب الجيادل باب االستنصػار بالضػعيؼل جٔل
صْٓل حديث رقـ ُّٖٕل حكـ املباني صحيو.
ابػػػف حجػػػرل أبكالفضػػػؿ أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف حجػػػر العسػػػقالنيل
لتِٖٓ:ق)ل اإلصػػابة فػػي تمييػػز الصػػحابةل تحقيػػؽ :عػػادؿ أحمػػد عبػػدالمكجكد كعمػػي
محمد معكضل بيركتل دار الكتب العممية طُل ُُْٓقل جّل صّٖٗ.ّٗٗ-
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فيذا مكقؼ سػجمو اهلل تعػال فػي القػرآف الكػريـ لضػمرةل سػيبق مػا بقػي كتػاب
اهلل يتم ػ ل تقػػدي ار لمكقفػػو الػػذم انتصػػر بػػو عم ػ ضػػعفو مػػف أجػػؿ مرضػػاة اهلل
تعال .
ً
ً
َّ
ً
ً
سػ ًبيؿ المػو  :كمػف يفػارؽ
{ك ىم ٍف يي ىياج ٍر في ى
قاؿ الطبرم :يعني جؿ ثناؤه بقكلو :ى
ىربػػػا بدينػػػو منيػػػا كمػػػنيـل إلػػػ أرض اإلسػػػالـ كأىميػػػا
أرض الشػػػرؾ كأىميػػػا ن
ً
س ػ ًب ً
يؿ المَّػ ًػو يعنػػي :فػػي منيػػاج ديػػف اهلل كطريقػػو الػػذم شػػرعو
المػػؤمنيفل {فػػي ى
{ي ًجػ ٍػػد ًفػػػي ٍام ٍىر ً
ػػر يقػػػكؿ :يجػػػد فػػػي
ض يم ىار ىغ نمػػػا ىك ًثيػ نا
لخمقػػػول كذلػػػؾ الػػػديف القػػػيـ ى
ميػاجرال كقكلػو{ :كسػع نة ل السػعة فػي
كثيػرال أم
ن
اغمػا ن
المياجر في سبيؿ اهلل مر ن
أمر دينيـ فقد كانكا ممنكعيف بمكةل مف إظيار دينيـ كعبادة ربيـ عالنية.
فار بدينو إل اهلل كال
مياجر مف أرض الشرؾل نا
نا
ثـ أخبر جؿ ثناؤهل عمف خرج
رسكلول إف أدركتو منيتو قبؿ بمكغو أرض اإلسالـ كدار اليجرةل فقاؿ :مػف كػاف
كػػذلؾ فقػػد كقػػع أجػػره عم ػ اهللل كذلػػؾ ث ػكاب عممػػو كج ػزاء ىجرتػػو كف ػراؽ كطنػػو
كعشيرتو إل دار اإلسالـ كأىؿ دينو.
مياجر مف داره إل اهلل كال رسكلول فقد اسػتكجب
نا
يقكؿ جؿ ثناؤه :كمف يخرج
ثكاب ىجرتو إف لـ يبمػغ دار ىجرتػو بػاختراـ المنيػة إيػاه قبػؿ بمكغػو إياىػا عمػ
ربول كىذا ما حدث مع ضمرة بف العيص الذم كاف مصاب البصػر فقػاؿ " :إنػي
لذك حيمةل لي ماؿل كلي رقيؽل فاحممكني"ل فخرج كىػك مػريضل ف دركػو المػكت
{ك ىم ٍػف ىي ٍخ يػر ٍج ًم ٍػف
عند التنعيـل فدفف عند مسجد التنعيـل فنزلت فيو ىػذه اآليػة :ى
ً
ىب ٍي ًت ًػو م ىي ً
ػكر
ػو ىغفيػ نا
ػاف المَّ ي
ػو ا ٍل ىم ٍػك ي
سػكلً ًو ثي َّػـ يي ٍد ًرٍكػ ي
{ك ىك ى
ت إلػ قكلػػو ى
ػاج نار إًلىػ المَّػػو ىك ىر ي
ي
ً
ػاتر ذنػػكب عبػػاده
ػكر يعنػػي :سػ نا
يمػػا ل يقػػكؿ :كلػػـ يػػزؿ اهلل تعػػال ذكػػرهل { ىغفيػ نا
ىرح ن
لُ)
المؤمنيف بالعفك ليـ عف العقكبة عمييا ً
يما ل بيـ رفيقنا .
ى
{رح ن
ففػي قصػػة ضػػمرة رضػي اهلل عنػػو دركس كعبػػرل منيػػا :عمػ الػػرغـ مػػف ضػػعؼ
ضػػمرة إال أف ىمتػػو عاليػػة كارادتػػو قكيػػة تقيػػر الصػػعابل فيػػذه سػػمة لكثيػػر مػػف
ذكم االحتياجات الخاصةل فاستثمار طاقػاتيـ يعػكد عمػييـ كعمػ أمػتيـ بػالخير
العظيـل فكـ مف طاقات ىدرت كامكانات ضػاعتل كالسػبب عػدـ معرفػة صػفاتيـ
التي يتمتعكف بيا.
المطمب السادس :مكقؼ عمرك بف الجمكح كصبره عم االبتالء بالعرج.

لُ)

الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جٗل صُُِ.ُُٖ-
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عمرك بف الجمكح مف بني سممةل صػحابي شػيد العقبػةل اختػاره الرسػكؿ صػم
اهلل عميػػو كسػػمـ ليكػػكف سػػيد قكمػػولُ) .عػػف ابػػف إسػػحاؽل قػػاؿ :حػػدثني كالػػدم
إسحاؽ بف يسارل عف أشياخ مػف بنػي سػممةل قػالكا :لكػاف عمػرك بػف الجمػكح
أعرج شديد العرجل كاف لو أربعػة بنػيف شػباب يغػزكف مػع رسػكؿ اهلل صػم اهلل
عميػػو كسػػمـل فممػػا أراد أف يتكجػػو إلػ أحػػدل قػػاؿ لػػو بنػػكه :إف اهلل عػػز كجػػؿ قػػد
جعؿ لؾ رخصة فمك قعدت فنحف نكفيؾ فقد كضع اهلل عنؾ الجياد .ف ت عمرك
بػػف الجمػػكح رسػػكؿ اهلل صػػم اهلل عميػػو كسػػمـل فقػػاؿ :يػػا رسػػكؿ اهللل إف بنػػي
ىؤالء يمنعكنني أف أخرج معؾل كاهلل إني مرجك أف أستشيد ف ط بعرجتػي ىػذه
في الجنةل فقاؿ لػو رسػكؿ اهلل صػم اهلل عميػو كسػمـ" :أمػا أنػت فقػد كضػع اهلل
عنػػؾ الجيػػاد" .كقػػاؿ لبنيػػو" :كمػػا عمػػيكـ أف تػػدعكه لعػػؿ اهلل يرزقػػو الشػػيادة".
فخرج مع رسكؿ اهللل فقتؿ يكـ أحد شييدا)لِ).
كقد سجؿ اهلل عز كجؿ في القرآف الكريـ مكقؼ عمرك بف الجمكحل حينما سػ ؿ
رسكؿ اهلل صم اهلل عميو كسمـ أيف ينفػؽ مالػو كأيػف يضػعول فػ نزؿ اهلل تعػال
قرآنا فيو جكاب لما س ؿ.
ً
ً
ً
ً
يف
ٍػرًب ى
سػ ىليكىن ىؾ ىمػا ىذا يي ٍنفقي ى
قاؿ تعال  :ى
{ي ٍ
ػكف يق ٍػؿ ىمػا أى ٍنفى ٍقػتي ٍـ م ٍػف ىخ ٍي وػر ىفم ٍم ىكال ىػد ٍي ًف ىك ٍامىق ى
ً َّ ً ً ً
ً
كا ٍليتىام كا ٍلمس ً
يف ىك ٍاب ًف َّ ً ً
اك ً
يـ البقرة:
ى ى ى ى ى ى
السبيؿ ىك ىما تى ٍف ىعميكا م ٍف ىخ ٍي ور فىإ َّف الم ىو بو ىعم ه
ُِٓ].
قػاؿ القرطبػػي :نزلػت اآليػػة فػي عمػػرك بػف الجمػػكحل ككػاف شػػيخا كبيػ ار فقػػاؿ :يػػا
سػ ىليكىن ىؾ
رسكؿ اهللل
إفّ)مالي كثيرل فبماذا أتصدؽل كعمػ مػف أنفػؽ فنزلػت :ى
{ي ٍ
ل
كف .
ىما ىذا يي ٍن ًفقي ى
ػكف ل
سػ ىليكىن ىؾ ىمػا ىذا يي ٍن ًفقي ى
قػاؿ أبػك السػعكد رحمػو اهلل فػي ت كيػؿ قكلػو تعػال  " :ى
{ي ٍ
أم :مف أصناؼ أمكاليـل { يق ٍؿ ىما أى ٍنفى ٍقتي ٍـ ًم ٍف ىخ ٍي ور ل أم :خيػر كػاف ففيػو تجػكيز
اإلنفاؽ مف جميػع أنػكاع اممػكاؿل كأبػرز فػي معػرض بيػاف المصػرؼ حيػث قيػؿ
لُ)

لِ)

لّ)

ابف امثيرل أبكالحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمدل لتَّٔ:ق)ل أسد الغابػة فػي
معرفػػة الصػػحابةل تحقيػػؽ :عمػػي محمػػد معػػكض كعػػادؿ أحمػػد عبػػدالمكجكدل دار الكتػػب
العمميةل طٓل ُْٗٗـل جْل صُْٗ.
البييقيل أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكس الخراسػانيل لتْٖٓ:ق) السػنف الكبػرلل
تحقيػػػػػػؽ :محمػػػػػػد عبػػػػػػدالقادر عطػػػػػػال بيػػػػػػركتل لبنػػػػػػافل دار الكتػػػػػػب العمميػػػػػػةل طّل
ُِْْق=ََِّـل كتػاب السػيرل بػاب مػف اعتػذر بالضػعؼ كالمػرض كالزمانػة كالعػػذر
في ترؾ الجيادل جٗل صِْل حديث رقـ.ُُِٕٖ :
القرطبيل جامع محكاـ القرآفل جّل صّٔ.
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ً ً
يف ل لإليػذاف بػ ف امىػـ بيػاف المصػارؼ المعػدكدةل كعػف ابػف
ٍػرًب ى
{ ىفم ٍم ىكال ىد ٍي ًف ىك ٍامىق ى
عباس رضي اهلل عنيمال أنو جاء عمػرك بػف الجمػكح كىػك شػيخ ىػرـل لػو مػاؿ
ام ل
عظيـ فقاؿ يا رسكؿ اهلل ماذا ننفؽ مف أمكالنا أيف نضعيا فنزلت :ى
{كا ٍل ىيتى ى
أم :المحتػػػاجيف مػػػنيـل {كا ٍلمسػ ً
السػػػ ًب ً
يف ىك ٍابػ ً
ػػاك ً
يؿ ل كلػػػـ يتعػػػرض لمسػػػائميف
ػػف َّ
ى ى ى
بنػاء عمػ دخػكليـ تحػت
مػا
ا
ك
امخػرل
اقػع
ك
الم
فػي
كالرقاب إما اكتفػاء بمػا ذكػر
ن
{ك ىمػػا تى ٍف ىعميػكا ًمػ ٍػف ىخ ٍيػ وػر فإنػػو شػػامؿ لكػػؿ خيػػر كاقػػع فػػي أم
عمػػكـ قكلػػو تعػػال  :ى
ً
ً
ً َّ ً
يـ ل فيكفي ثكابو.
مصرؼ كافل {فىإ َّف الم ىو بو ىعم ه
كف عطؼ عم يس لكنؾ عف الخمر ...الخل عطؼ القصػة
س ىليكىن ىؾ ىما ىذا يي ٍن ًفقي ى
ى
{ي ٍ
أم شيء ينفقكنول فعمرك بف الجمكح س ؿ أكال مف أم جػنس
عم القصة ٍ
أمٌ :
ينفػؽ مػف أجنػاس اممػكاؿل فممػا بػيف جػكاز اإلنفػاؽ مػف جميػع امجنػاسل سػ ؿ
ثانيا مف أم أصنافيا ننفػؽ أمػف خيارىػا أـ مػف غيرىػال أك سػ ؿ عػف مقػدار مػا
ن
ينفقو منول فقيؿ { :يق ًؿ العفك ل أم :انفقكا العفكل أصؿ العفك فػي المغػة الزيػادةل
كالعفك ما سيؿ كتيسر مما فضؿ مف الكفايةل ككاف الصحابة رضكاف اهلل تعال
لُ)
عمييـ أجمعيفل يكسبكف الماؿل كيمسككف قدر النفقةل كيتصدقكف بالفضؿ.
ففي قصة عمرك بف الجمكحل دركس كعبػر منيػا التحػدمل فعمػرك بػف الجمػكح
تحدل ما أصػابو مػف عػرجل كتحػدل أعػداءهل حتػ نػاؿ الشػيادة كدخػؿ الجنػةل
فالقمـ مىؿ اليمـ كبقدر العن ناؿ المن .
المطمب السابع :مكقؼ عبداهلل بف أـ مكتكـ كصبره عم االبتالء بالعم .
ىك عبداهلل بف قػيس بػف زائػدة بػف امصػـل كأمػو أـ مكتػكـل كىػك مػف السػابقيف
ضػريرال كقػد نػزؿ بحقػو بضػعة عشػر آيػة مػف سػكرة عػبسل
المياجريفل ككػاف
ن
ككػػاف مؤذنػػا لرسػػكؿ اهلل صػػم اهلل عميػػو كسػػمـ مػػع بػػال ؿل ككػػاف النبػػي عميػػو
الصالة كالسالـ يقدره كيستخمفو عمػ المدينػةل فيصػمي بمػف تبقػ مػف النػاسل
لِ)
استشيد يكـ القادسية.
س ىكتى ىػكلَّ
ىع ىمػ
أٍ
ػاءهي ٍام ٍ
أنزؿ اهلل تعال بحقو قرآنا حيث قاؿ تعال  :ى
ىف ىج ى
{ع ىب ى
أىك ىي َّذ َّكر فىتى ٍنفىع يو ّْ
ػت
اسػتى ٍغ ىن
يؾ لى ىعمَّ يو ىي َّزَّك
الػذ ٍك ىرل أ َّ
ىك ىما يي ٍد ًر ى
فى ى ٍن ى
ىمػا ىم ًػف ٍ
ٍ
ى
ي
لُ)

لِ)

أبكالسػػعكدل محمػػد بػػف محمػػد بػػف مصػػطف ل لتِٖٗ:ق)ل تفسػػير أبػػي السػػعكد= إرشػػاد
العقػػؿ السػػميـ إل ػ مزايػػا الكتػػاب الكػػريـل بيػػركتل دار إحيػػاء التػراث العربػػيل صُِٓ-
ُِٗ.
الذىبيل شمس الديف أبكعبد هلل محمد بف أحمد بف عثمػاف الػذىبيل لتْٕٖ:ق)ل سػير
أعػػػالـ النػػػبالءل مجمكعػػػة مػػػف المحققػػػيف بإشػػػراؼ الشػػػيخ شػػػعيب امرنػػػاؤكطل بيػػػركتل
مؤسسة الرسالةل طّل َُْٓق=ُٖٓٗـل جُل صُّٔ.ّٔٓ -
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شػ
سػ ىػع
ػؾ أَّىال ىي َّزَّكػ
ىكأ َّ
ىك يىػ ىػك ىي ٍخ ى
صػػدَّل ىك ىمػػا ىعمى ٍيػ ى
لىػ ي
ػاء ىؾ ىي ٍ
ىمػػا ىمػ ٍػف ىجػ ى
ػو تى ى
ؼ م ىك َّرم ػةو
شػػاء ىذ ىكػػره ًفػػي صػػح و
ً
ػو تىمى َّي ػ
ػت ىع ٍنػ ي
فى ى ٍنػ ى
ىكػ َّػال إً َّن ىيػػا تىػذٍك ىرةه فى ىمػ ٍػف ى ى ى ي
ي ي ي ى
عبس.]ُّ-ُ:
َّ
س ىكتىىكل في ابػف أـ مكتػكـ
"عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت :لأنزؿ اهلل ى
{ع ىب ى
امعمػػػ ل أتػػػ رسػػػكؿ اهلل صػػػم اهلل عميػػػو كسػػػمـ فجعػػػؿ يقػػػكؿ :يػػػا رسػػػكؿ اهلل
أرشػدنيل كعنػػد رسػكؿ اهلل صػػم اهلل عميػػو كسػمـ رجػػؿ مػف عظمػػاء المشػػركيفل
فجعؿ رسػكؿ اهلل صػم اهلل عميػو كسػمـ يعػرض عنػو كيقبػؿ عمػ اآلخػر فيقػكؿ
س ىكتىػ ىػػكلَّ
لػػػو :أتػػػرل
أٍ
ػػاءهي
بمػػػا أقػػػكؿ ب سػػػال فيقػػػكؿ :الل فنزلػػػت ى
ىف ىجػ ى
{عػ ىػػب ى
لُ)
ىع ىم )".
ام ٍ
س ىكتىػ ىػػكلَّ أم قػػػبض كجيػػػو تكرىػػػا كأعػػػرضل {أ ٍ
ػػاءهي
قػػػاؿ الطبػػػرم :ى
ىف ىجػ ى
{عػ ىػػب ى
يؾ لى ىعمَّ يو ىي َّزَّك كما يدريؾ يا محمػد لعػؿ
{ك ىما يي ٍد ًر ى
ام ٍ
ىع ىم  :منو جاءه امعم ل ى
ىك يى ىػك
س ىػع
{كأ َّ
ػاء ىؾ ىي ٍ
ىمػا ىم ٍػف ىج ى
ىذا امعم يعتبػرل فينفعػو االعتبػار كاالتعػاظل ى
ت ىع ٍن يو تىمى َّي كأمػا ىػذا امعمػ الػذم جػاءؾ يسػع ل كىػك يخشػ
ش
ىي ٍخ ى
فى ى ٍن ى
اهلل كيتقيػول ف نػػت عنػو تتميػ كتعػػرض كتتغافػؿل كتتشػػاغؿ عنػو بغيػػره { .ىكػ َّال :
لػػيس اممػػر كمػػا تفعػػؿ يػػا محمػػد حيػػث تعػػبس فػػي كجػػو مػػف جػػاءؾ يسػػع كىػػك
يخش ػ ل كتتصػػدل لمػػف اسػػتغن ل {إً َّنيػػا تىػذ ً
ٍك ىرةه إف ىػػذه السػػكرة كالػػدعكة تػػذكرة
ى
كعظة كعبرةلِ).
كقد أكصت اآليات بكصايا جميمة تراعي حؽ ذكم االحتياجات الخاصةل منيا ما
جػػاء فػػي قكلػػو تعػػال  { :ىكػ َّػال إً َّنيػػا تىػذ ً
ػاء ىذ ىكػ ىػرهي قػػاؿ الصػػابكني فػػي
ٍك ىرةه فى ىمػ ٍػف ى
ى
شػ ى
تفسػػير اآليػػة" :أم ال تفعػػؿ بعػػد اليػػكـ مثػػؿ ذلػػؾل فيػػذه اآليػػات مكعظػػة كتبصػػرة
ػاء ىذ ىك ىػرهي أم فمػف
لمخمؽل يجب أف يتعظ بيػا كيعمػؿ بمكجبيػا العقػالء {فى ىم ٍػف ى
ش ى
شاء مف عباد اهلل اتعظ بالقرآف الكريـل كاسػتفاد مػف إرشػاداتو كتكجيياتػول قػاؿ
المفسركف :كاف رسكؿ اهلل صم اهلل عميو كسمـ بعد ىذا العتابل ال يعبس فػي
كجو فقير قطل كال يتصدل لغني أبدال ككاف الفقراء في مجمسو أمراء"لّ).

لُ)
لِ)

لّ)

السيكطيل جالؿ الديف عبدالرحمف ابف بكػر السػيكطيل لبػاب النقػكؿ فػي أسػباب النػزكؿل
بيركتل دار إحياء العمكـل طّل َُٖٗـل صِٕٕ.
الطبرمل جامع البياف عػف ت كيػؿ آم القػرآفل جِْل صُِٕ .ُِِ-كأخرجػو الترمػذمل
سػػنف الترمػػذمل أبػكاب تفسػػير الق ػرآفل بػػاب كمػػف سػػكرة عػػبسل جٓل صِّْل حػػديث
رقـُّّّ :ل حكـ املباني صحيو اإلسناد.
الصابكنيل صفكة التفاسيرل جّل صْٓٗ.
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كيسػػتمر تكػػريـ ابػػف أـ مكتػػكـ الػػذم حظػػي بمكانػػة عاليػػة عنػػد النبػػي صػػم اهلل
عميو كسمـل كيعمػك شػ نو فينػزؿ بحقػو مػرة أخػرل قػرآف يتمػ إلػ يػكـ القيامػةل
{ال يسػتى ًكم ا ٍلقى ً
يف
ػف ا ٍل يم ٍػؤ ًم ًن ى
كف ًم ى
اع يػد ى
عف البراء رضي اهلل عنو قاؿ :للما نزلت ى ى ٍ
قػػاؿ النبػػي صػػم اهلل عميػػو كسػػمـ "أدعػػك فالنػػا" فجػػاءه كمعػػو الػػدكاة كالمػػكح أك
{ال يسػػتى ًكم ا ٍلقى ً
الضػ ىػر ًر
يف ىغ ٍيػ يػر أيكلًػػي َّ
ػف ا ٍل يمػ ٍػؤ ًم ًن ى
كف ًمػ ى
اعػ يػد ى
الكتػػؼل فقػػاؿ" :اكتػػب" ى ى ٍ
اى يد ى ً
كا ٍلمج ً
س ًب ً
يؿ المَّ ًو كخمػؼ النبػي صػم اهلل عميػو كسػمـ ابػف أـ مكتػكـ
ى يى
كف في ى
ً
ً
ً
ػػف
ػ
م
كف
ػػد
ػ
اع
ق
ل
ا
م
ك
ػػت
ػ
س
ي
{ال
ػػا
ػ
مكاني
ػػت
ػ
ل
ز
فن
ػػريرل
ػ
ض
ػػا
ػ
أن
اهلل
ػػكؿ
ػ
رس
ػػا
ػ
ي
ػػاؿ:
فقػ
ٍ
ى ىٍ ى
ى ي ى ى
اى يد ى ً
يف ىغ ٍير أيكلًي الضَّر ًر كا ٍلمج ً
ًً
َّػؿ
س ًبي ًؿ المَّ ًو ًب ٍىم ىكالً ًي ٍـ ىكأى ٍنفي ًس ًي ٍـ فىض ى
ى ى يى
كف في ى
ا ٍل يم ٍؤمن ى ي
يف ًب ىمكالً ًيـ كأى ٍنفي ًس ًيـ عمى ا ٍلقى ً
ًً
سػ ىن
يف ىد ىر ىج نة ىك يك ِّػال ىك ىع ىػد المَّ ي
اع ًد ى
ٍ ى
ػو ا ٍل يح ٍ
المَّ يو ا ٍل يم ىجاىد ى ٍ ى ٍ ى
ىج ار ع ًظيما ىدرج و
يف عمى ا ٍلقى ً
ًً
ات ًم ٍن يو ىك ىم ٍغ ًف ىرةن ىك ىر ٍح ىم نة
ىكفىض ى
اع ًد ى
ىى
َّؿ المَّ يو ا ٍل يم ىجاىد ى ى
يف أ ٍ ن ىلُ) ن
اف المَّ يو ىغفي ا ً
يما النساء. .]ٗٓ-ْٗ:
ىك ىك ى
ن
كر ىرح ن
فيػػذا المكقػػؼ مػػف ابػػف أـ مكتػػكـ كػػاف سػػببا بػػإكراـ ذكم االحتياجػػات الخاصػػة
بجعميػػـ كالمجاىػػديف فػػي سػػبيؿ اهلل تقػػدي ار لضػػعفيـل فيمػػة عاليػػة أبيػػول كقػػكة
ضػريرال كىكػذا كػاف ابػف أـ
فتيول لنفس زكيػةل تصػنع الكثيػر كاف كػاف صػاحبيا
ن
مكتكـ رضي اهلل عنو.
المطمب الثامف :مكقؼ ثابت بف قيس كصبره عم االبتالء بالصمـ.
ىك ثابت بف قيس بف شماس امنصارم أبك محمػدل خطيػب امنصػار كيقػاؿ لػو
أيضا خطيب النبي صم اهلل عميو كسمـل شيد أحػدا كمػا بعػدىال كػاف فػي أذنػو
صمـل كقد ثبت عف الرسكؿ عميو السالـ أنو بشره بالشيادةل فقتؿ يكـ اليمامة
شييدال ككانت راية امنصار يكمئذ بيده.لِ).
ص ٍػك ًت
ىص ىػكاتى يك ٍـ فى ٍػك ى
ُّيػا الَّ ًػذ ى
كعندما نزؿ قكلػو تعػال  :ى
ىم ينػكا ىال تىٍرفى يعػكا أ ٍ
{يػا أىي ى
ؽ ى
يف آ ى
ػو ًبػػا ٍلقىك ًؿ ىكجيػ ًػر بع ً
َّ
ضػ يك ٍـ لًػ ىػب ٍع و
ىع ىمػػالي يك ٍـ ىكأى ٍنػػتي ٍـ ىال
ىف تى ٍحػ ىػب ى
ض أٍ
الن ًبػ ّْ
ػي ىكىال تى ٍج ىيػ يػركا لىػ ي
طأٍ
ى ٍ ىٍ
ٍ
كف الحجرات .]ِ:خشي أنيا تنطبػؽ عميػو فجمػس فػي بيتػو حزينػا يمػكـ
تى ٍ
ش يع ير ى
نفسو.
جاء في تفسير الطبرم في ت كيؿ اآلية :ال تنادكه كما ينػادم بعضػكـ بعضػا :يػا
محمدل يا محمدل يا نبي اهللل يا نبي اهللل يا رسكؿ اهلل.

لُ)
لِ)

البخارمل صحيو البخارمل كتاب تفسير القرآفل بػاب {ال يسػتكم القاعػدكف مػف المػؤمنيف
غير أكلي الضرر كالمجاىدكف في سبيؿ اهلل ل جٔل صْٖل حديث رقـ ْْٔٓ.
ابػػػف كثيػػػرل أبكالفػػػداء إسػػػماعيؿ بػػػف عمػػػر بػػػف كثيػػػر القرشػػػي البصػػػرم ثػػػـ الدمشػػػقيل
لتْٕٕ:ق) البداية كالنيايةل دار الفكرل َُْٕق=ُٖٔٗـل جٔل صّّْ.
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كعف شػمر بػف عطيػةل قػاؿ :جػاء ثابػت بػف قػيس بػف الشػماس إلػ رسػكؿ اهلل
صم اهلل عميو كسمـ كىك محزكفل فقاؿ :يا ثابت ما الذم أرل بؾ فقػاؿ :آيػة
ىم ينػكا ىال تىٍرفى يعػكا
ُّيػا الَّ ًػذ ى
قرأتيا الميمةل ف خشػ أف يكػكف قػد حػبط عممػي ى
{يػا أىي ى
يف آ ى
ص ٍك ًت َّ
الن ًب ّْي ل ككاف في أذنو صمـل فقاؿ :يا نبػي اهلل أخشػ أف
ىص ىكاتى يك ٍـ فى ٍك ى
أ ٍ
ؽ ى
أككف قد رفعت صكتيل كجيرت لػؾ بػالقكؿل كأف أكػكف قػد حػبط عممػيل كأنػا ال
أشػػعر :فقػػاؿ النبػػي صػػم اهلل عميػػو كسػػمـ امػػش عمػ امرض نشػػيطنا فإنػػؾ مػػف
لُ)
أىؿ الجنة.
ىم ينػكا ىال
ُّيػا الَّػ ًػذ ى
كعػػف أنػػس بػػف مالػػؾل أنػػو قػػاؿ :لمػػا نزلػػت ىػػذه اآليػػة :ى
{يػػا أىي ى
يف آ ى
ص ٍك ًت َّ
الن ًب ّْي ل إل آخػر اآليػةل جمػس ثابػت بػف قػيس فػي
ىص ىكاتى يك ٍـ فى ٍك ى
تىٍرفى يعكا أ ٍ
ؽ ى
بيتول كقاؿ :أنا مف أىؿ النارل كاحتبس عف النبي صم اهلل عميو كسمـل فسػ ؿ
النبي صم اهلل عميو كسمـ سعد بف معاذل فقاؿ :يا أبا عمػركل مػا شػ ف ثابػت
اشتك قاؿ سعد :إنو لجارمل كما عممت لو بشككلل قاؿ :ف تاه سعدل فذكر لو
قكؿ النبي صم اهلل عميو كسمـل فقاؿ ثابت :أنزلت ىذه اآلية كلقػد عممػتـ أنػي
مف أرفعكػـ صػكتا عمػ رسػكؿ اهلل صػم اهلل عميػو كسػمـل ف نػا مػف أىػؿ النػارل
فػػذكر ذلػػؾ سػػعد لمنبػػي صػػم اهلل عميػػو كسػػمـ فقػػاؿ رسػػكؿ اهلل صػػم اهلل عميػػو
كسمـ :بؿ ىك مف أىؿ الجنة"لِ).
في مكقؼ ثابت كقصتو درس كعظةل فثابت كجد في نفسو حرجا مما نػزؿ مػف
القرآف الكريـل فجمس فػي بيتػو حزينػا يمػكـ نفسػول لػذا ال بػد أف يعمػـ أف بعػض
ذكم االحتياجػػات الخاصػػة مػػف ذكم الشخصػػيات الحساسػػةل فػػال بػػد مػػف معرفػػة
ىذا اممر لمراعاتيـ عند التعامؿ معيـ.
المطمب التاسع :مكقؼ معاذ بف جبؿ كصبره عم االبتالء بالعرج.
معاذ بف جبؿ صحابي جميؿل شيد العقبة مع السبعيف مف امنصارل كشيد بد ار
عامػػال كمػػا شػػيد المشػػاىد كميػػا مػػع
عامػػا أك كاحػػد كعشػػركف ن
كعمػػره عشػػركف ن
رسػػكؿ اهلل صػػم اهلل عميػػو كسػػمـل بعثػػو رسػػكؿ اهلل صػػم اهلل عميػػو كسػػمـ إل ػ
اليمف معممػال ككػاف رجػال أعػرجل فصػم بالنػاس فػي الػيمف فبسػط رجمػو فبسػط
القػػكـ أرجميػػـل فممػػا صػػم قػػاؿ :قػػد أحسػػنتـ كلكػػف ال تعػػكدكا فػػإني إنمػػا بسػػطت
رجمػػي فػػي الصػػالة منػػي اشػػتكيتيال تػػكفي فػػي طػػاعكف عمػكاس بالشػػاـ بناحيػػة
لُ)
لِ)

الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جِِل صِٕٕ.ِٕٗ-
مسػػػمـل صػػػحيو مسػػػمـل كتػػػاب اإليمػػػافل بػػػاب مخافػػػة المػػػؤمف أف يحػػػبط عممػػػول جُل
صَُُل حديث رقـ ُُٗ.
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امردفل سػػػنة ثمػػػاني عشػػػرة فػػػي خالفػػػة عمػػػر بػػػف الخطػػػاب رضػػػي اهلل عػػػنيـ
لُ)
أجمعيف.
تميز في عمـ الحالؿ كالحراـل حت امتدحو الرسكؿ صم اهلل عميػو كسػمـل عػف
أنس قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صم اهلل عميو كسػمـ" :أرحػـ أمتػي أبػك بكػرل كأشػدىا
في ديػف اهلل عمػرل كأصػدقيا حيػاء عثمػافل كأعمميػا بػالحالؿ كالحػراـ معػاذ بػف
لِ)
جبؿ".
كقد سجؿ القرآف مكقفو حينما حاكؿ الييكد أف يصدكه عف اإلسالـ إال أنو ثبت
ػاب لىػػك ي ً
ط ًائفىػ هة ًمػ ٍػف أ ٍ ً
ضػمُّكىن يك ٍـ ىك ىمػػا
َّت ى
{كد ٍ
ىىػ ًػؿ ا ٍلكتىػ ً ٍ ي
أمػػاـ ىػػذا التحػػدم قػػاؿ تعػػال  :ى
يً
كف آؿ عمراف.]ٔٗ :
س يي ٍـ ىك ىما ىي ٍ
ش يع ير ى
ضمُّ ى
ي
كف إًَّال أى ٍنفي ى
ً
ً
ىى ًؿ ا ٍل ًكتى ً
اب ل نزلت في معػاذ بػف
أ
ف
م
ة
ف
ائ
ط
َّت
د
{ك
:
ال
تع
قكلو
في
البغكمل
قاؿ
ه
ى
ى ٍ ى
ٍ ٍ
جبؿ كحذيفة بف اليماف كعمار بف ياسرل حيف دعاىـ الييكد إل دينيـل فنزلت
َّت طى ًائفى هة تمنت جماعة مف أىؿ الكتػابل يعنػي الييػكد {لىػك ي ً
ضػمُّكىن يك ٍـ عػف
{كد ٍ
ٍ ي
ى
لّ)
ً
ُّ
َّ
ً
كف .
ر
ع
ش
ي
ا
م
ك
ـ
ي
س
ف
ن
ى
أ
ال
إ
كف
م
ض
ي
ا
م
{ك
الكفرل
إل
كيردكنكـ
دينكـ
ٍ ي ى ي ٍ ى ى ى ٍ يي ى
ى
ىى ي
فقييػا عالمػا معممػا
ففي مكقؼ معػاذ كقصػتو درس كعظػةل كىػك أف معػا نذا كػاف ن
مىؿ اليمف عم الػرغـ مػف أصػابتو بػالعرجل ككػذلؾ كثيػر مػف ذكم االحتياجػات
الخاصة مؤىميف لمتعمـ كالتعميـ.
المطمب العاشر :مكقؼ عبدالرحمف بف عكؼ كصبره عم االبتالء بالعرج.
ىك عبدالرحمف بف عكؼل مػف قػريش أحػد الثمانيػة الػذيف بػادركا إلػ اإلسػالـل
ىػػاجر اليجػػرتيفل كأحػػد البػػدرييفل كىػػك أحػػد العشػػرة المبشػػريف بالجنػػةل كأحػػد
الستة أىػؿ الشػكرلل لػو عػدة أحاديػثل صػم خمفػو رسػكؿ اهلل صػم اهلل عميػو
كسمـل شيد المشاىد كميا مع رسكؿ اهلل صم اهلل عميو كسمـ.
قػػاؿ ابػػف إسػػحاؽ :كػػاف عبػػدالرحمف بػػف عػػكؼ أعػػرج أصػػيب يػػكـ أحػػد كجػػرح
لْ)
عشريف جراحة بعضيا في رجمو فعرجل تكفي سنة اثنتيف كثالثيف لميجرة.
كقد خمد اهلل عز كجؿ مكقفو في القرآف الكريـل كذلؾ في مكضعيف:
لُ)

لِ)
لّ)
لْ)

ابف سعدل أبكعبداهلل محمد بف سعد بػف منيػع الياشػميل لتَِّ:ق)ل الطبقػات الكبػرلل
تحقيؽ :محمد عبدالقادر عطػال بيػركتل دار الكتػب العمميػةل طُل َُُْق=َُٗٗـل
جّل صّْٖ.ّْْ-
أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿل مسػػػند أحمػػػدل مسػػػند أنػػػس بػػػف مالػػػؾ رضػػػي اهلل تعػػػال عنػػػول جَِل
صِِٓل حديث رقـ َُِْٗل حكـ امرناؤكط إسناده صحيو.
البغكمل معالـ التنزيؿ في تفسير القرآفل جِل صّٓ.
الذىبيل سير أعالـ النبالءل جُل صٖٔ إل ُٗ.
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السػػماك ً
ً
ً ً
ات ىك ىمػػا ًفػػي
أمػػا المكضػػع امكؿ :عنػػدما نػػزؿ قكلػػو تعػػال { :لمَّػو ىمػػا فػػي َّ ى ى
ض كًا ٍف تيٍب يدكا ما ًفي أى ٍنفي ًسػ يكـ أىك تي ٍخفيػكه يح ً
ػاء
ػو فى ىي ٍغ ًف يػر لً ىم ٍػف ىي ى
اس ٍػب يك ٍـ ًب ًػو المَّ ي
ي يى
ٍ ٍ
ش ي
ٍام ٍىر ً ى
ى
شاء كالمَّ يو عمى يك ّْؿ ى و ً
ير البقرة.]ِْٖ :
ى
ىكيي ىع ّْذ ي
ب ىم ٍف ىي ى ي ى
ش ٍيء قىد ه
فجاء مبػاد ار مػع عػدد مػف الصػحابة رضػي اهلل عػنيـ إلػ رسػكؿ اهلل صػم اهلل
عميو كسمـ يطمب التخفيؼ كالتيسير.
قػػاؿ تعػػال { :كًا ٍف تيٍبػ يػدكا مػػا ًفػػي أى ٍنفي ًسػ يكـ أىك تي ٍخفيػػكه يح ً
ػو ل جػػاء فػػي
اسػ ٍػب يك ٍـ ًبػ ًػو المَّػ ي
ي يى
ٍ ٍ
ى
ى
تفسػػير الكاحػػدم :قػػاؿ ابػػف عبػػاس :لمػػا نزلػػت ىػػذه اآليػػة جػػاء أبػػك بكػػر كعمػػر
كعبدالرحمف بف عكؼ كمعاذ بف جبؿ كنػاس إلػ النبػي صػم اهلل عميػو كسػمـل
كقالكا :لكمفنػا مػف العمػؿ مػا ال نطيػؽل إف أحػدنا ليحػدث نفسػو بمػا ال يجػب أف
يثبت في قمبول كأف لو الدنيال فقاؿ النبي صم اهلل عميو كسمـ :فمعمكػـ تقكلػكف
كما قالػت بنػك إسػرائيؿ :سػمعنا كعصػينال قكلػكا :سػمعنا كأطعنػال فقػالكا :سػمعنا
كأطعنال كاشتد ذلؾ عمييـ كمكثكا حكالل ف نزؿ اهلل تعال الفرج كالرحمةل بقكلػو:
ػػع ىيا  ...البقػػرة ]ِٖٔ :فنسػػخت ىػػذه اآليػػة مػػػا
ى
{ال يي ىكمّْ ي
ػػؼ المَّ ي
سػػا إًَّال يك ٍ
سى
ػػو ىن ٍف ن
لُ)
قبميا) .
كىكػػذا نػػرل أف عبػػدالرحمف بػػف عػػكؼ رضػػي اهلل عنػػول كػػاف لػػو دكر فػػي طمػػب
التخفيؼ كالتيسير عم المسمميف.
كأما المكضع الثاني :الذم سجمو القرآف الكريـ لعبدالرحمف بف عكؼ رضي اهلل
عنول فيك عندما أنفؽ نصؼ مالو في سػبيؿ اهللل فممػزه المنػافقكفل فتػكل اهلل
يف ًفػي
ػف ا ٍل يم ٍػؤ ًم ًن ى
يف ًم ى
كف ا ٍل يمطَّ ّْػك ًع ى
يف ىي ٍم ًم يػز ى
سبحانو الدفاع عنول قاؿ تعػال { :الَّ ًػذ ى
كف ًمػ ٍنيـ س ً
الص ىدقى ً
ػو ًمػ ٍن يي ٍـ ىكلى يي ٍػـ
َّ
سى
ػخ ىر المَّ ي
يف ىال ىي ًج يد ى
ات ىكالًَّذ ى
كف إًَّال يج ٍي ىػد يى ٍـ فى ىي ٍ
ػخ ير ى ي ٍ ى
ً
يـ التكبػة ٕٗ :ل جػاء فػي تفسػير القرطبػي " :قػاؿ قتػادة{ :يممػزكف
ىع ىذ ه
اب أىل ه
يعيبكفل قاؿ :كذلؾ أف عبدالرحمف بف عػكؼ تصػدؽ بنصػؼ مالػول ككػاف مالػو
ثمانية آالؼ فتصدؽ منيا ب ربعة آالؼل فقاؿ قكـ :ما أعظػـ ريػاءهل فػ نزؿ اهلل
الص ىدقى ً
ات "لِ).
يف ًفي َّ
يف ًم ىف ا ٍل يم ٍؤ ًم ًن ى
كف ا ٍل يمطَّ ّْك ًع ى
يف ىي ٍم ًم يز ى
تعال { :الًَّذ ى
فػػػي مكقػػػؼ عبػػػدالرحمف كقصػػػتو درس كعظػػػةل فػػػاهلل تعػػػال يتػػػكل المػػػؤمنيفل
كالػػدفاع عػػنيـ أمػػاـ اآلخػػريفل كمػػا دافػػع عػػف ابػػف عػػكؼ رضػػي اهلل عنػػو أمػػاـ

لُ)

لِ)

الكاحػػدمل الكسػػيط فػػي تفسػػير الق ػرآف المجيػػدل جُل صَْٖ .كأخرجػػو مسػػمـل صػػحيو
مسمـل كتاب اإليمافل باب تجاكز اهلل عف حديث النفس كالخكاطر بالقمب إذا لـ تستقرل
جُل صُُٓل حديث رقـ.ُِٓ :
القرطبيل الجامع محكاـ القرآفل جٖل صُِٓ.
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ػب يكػ َّػؿ
ػو ىال يي ًحػ ُّ
ىم ين ػكا إً َّف المَّػ ى
المنػػافقيفل قػػاؿ تعػػال { :إً َّف المَّػ ى
ػو ييػ ىػد ًافعي ىعػ ًػف الَّػ ًػذ ى
يف آ ى
اف ىكفي و
ىخ َّك و
كر الحج.]ّٖ :
كقد كاف عبدالرحمف بف عكؼ رضػي اهلل عنػول مبػاد ار حاضػ ار فػي كػؿ الميػاديف
فػػي نصػػرة اإلسػػالـ كالمسػػمميفل فػػي الجيػػاد كالػػدعكة كاإلنفػػاؽل كىكػػذا ال بػػد أف
يككف ذكك االحتياجات الخاصة مبادريف لعمؿ كؿ ما يستطيعكف القياـ بو.
المطمب الحػادم عشػر :مكقػؼ طمحػة بػف عبيػد اهلل كصػبره عمػ االبػتالء بشػؿ
يده.
طمحػػة بػػف عبيػػد اهللل صػػحابي يعػػرؼ بطمحػػة الخيػػرل كطمحػػة الفيػػاضل لكرمػػول
كلكثرة جكده مع أكائؿ مف دخؿ في اإلسالـل أسمـ عم يػدم أبػي و
بكػر الصػديؽ
رضي اهلل عنػول كشػيد المشػاىد كميػا مػع رسػكؿ اهلل صػم اهلل عميػو كسػمـ إال
بدرال ككانت لو يكـ أحد اليد البيضػاءل كأبمػ بالػدفاع عػف رسػكؿ اهلل صػم اهلل
ن
عميو كسمـ بالء حسنال حت شمت يده التي كق بيا رسكؿ اهلل صم اهلل عميو
كسػػمـل كاسػػتمرت كػػذلؾ إلػ أف مػػاتل كىػػك أحػػد العشػػرة المشػػيكد ليػػـ بالجنػػةل
كأحػػد السػػتة أصػػحاب الشػػكرلل كقػػد صػػحب رسػػكؿ اهلل صػػم اهلل عميػػو كسػػمـل
ف حسف صحبتو حت تكفي كىك عنو راضل كقد تكفي في جمادل اآلخػرل سػنة
ست كثالثيف لميجرةلُ).
كلقد سجؿ القرآف الكريـ مكقؼ طمحة بف عبيػد اهلل رضػي اهلل عنػول الػذم نػزؿ
بش ػ نو قرآنػػا يتم ػ آنػػاء الميػػؿ كأط ػراؼ النيػػار تقػػدي ار لػػو كتخميػػدا لمكقفػػول قػػاؿ
تعال ً :
ػو
ص ىدقيكا ىما ىع ى
ض ىن ٍح ىب ي
{م ىف ا ٍل يم ٍؤ ًم ًن ى
اى يدكا المَّ ىو ىعمى ٍي ًو فى ًم ٍن يي ٍـ ىم ٍف قى ى
يف ًر ىجا هؿ ى
يال امحزاب.]ِّ :
ىك ًم ٍن يي ٍـ ىم ٍف ىي ٍنتى ًظ ير ىك ىما ىب َّدليكا تى ٍب ًد ن
قاؿ ابف الجكزم :قيؿ لعمي رضي اهلل عنػو :حػدثنا عػف طمحػةل قػاؿ :ذاؾ امػرؤ
ػو ال حسػاب عميػو
ضػ ىن ٍح ىب ي
نزلت فيو آيػة مػف كتػاب اهلل تعػال { :فى ًمػ ٍن يي ٍـ ىم ٍػف قى ى
فيما يستقبؿل كىذا القدر مف اآلية في طمحػةل كأكليػا فػي أنػسل كمعنػ اآليػة:
كفكا اهلل بما عاىدكه عميول فقد عاىدكا اهلل ليمػة العقبػة عمػ اإلسػالـ كالنصػرةل
بدرال فعاىدكا اهلل عز كجؿ أف ال يت خركا بعدىال كما
كقيؿ :إنيـ قكـ لـ يشيدكا ن
أنيـ عاىدكا أف ال يفركا إذا القكال فصدقكا.
ػو ىك ًمػ ٍن يي ٍـ ىم ٍػف ىي ٍنتى ًظ يػر أم فمػنيـ مػف قضػ
ضػ ىن ٍح ىب ي
قكلو تعال { :فى ًم ٍن يي ٍـ ىم ٍػف قى ى
{ك ًم ٍن يي ٍـ
عيده قتؿ أك عاشل كمنيـ مف ينتظر أف يقضيو بقتاؿ أك صدؽ لقاءل ى

لُ)

ابف كثيرل البداية كالنيايةل جٕل صِْٔ.ِْٕ-
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ىم ٍف ىي ٍنتى ًظ ير ما كعد اهلل مف نصػرهل أك الشػيادة عمػ مػا مضػ عميػو أصػحابول
{ك ىما ىب َّدليكا أم :ما غيركا العيد الذم عاىدكا ربيـ عميول كما غير المنافقكف.
ى
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
يف بص ٍدقي ٍـ كىـ المؤمنكف الذيف صػدقكا فيمػا
م الم يو َّ
الصادق ى
قكلو تعال { :ل ىي ٍجز ى
عاىػػدكا اهلل تعػػال عميػػول كيعػػذب المنػػافقيف بػػنقض العيػػد إف شػػاءل كىػػك أف
يميػػتيـ عم ػ نفػػاقيـ أك يتػػكب عمػػييـ فػػي الػػدنيال فيخػػرجيـ مػػف النفػػاؽ إلػػ
لُ)
اإليمافل فيغفر ليـ.
ففػػػي قصػػػة طمحػػػة رضػػػي اهلل عنػػػول عبػػػرة كعظػػػة لػػػذكم االحتياجػػػات الخاصػػػة
كلغيرىـل فمف أصيب بعضك مف أعضائو فميبؽ كاثقا مف نفسػو كال يخجػؿ أمػاـ
النػػاسل مف ذلػػؾ باختيػػار اهلل تعػػال ل كخيػػر اإلصػػابات اإلصػػابة فػػي سػػبيؿ اهللل
كما أصيب طمحة رضي اهلل عنو بيده.
كفي نياية ىذا المبحث يتبيف لنا أف اهلل عز كجؿ يبتميػؾ ليعافيػؾل كي خػذ منػؾ
ليعطيؾل فيبتميؾ فػي الػدنيا ليعافيػؾ فػي اآلخػرةل كي خػذ منػؾ ليعطيػؾ فػي الػدنيا
كاآلخرة.
كالسعادة كالشقاء في ىذه الحياة ال يرتبطاف بصػحة امبػداف كسػالمة امجسػاـل
فالدنيا ليست دار جزاء إنما ىي دار ابػتالءل فقػد ابتمػي أحػب خمػؽ اهلل إلػ اهلل
مف امنبياء كامكلياء.
كأف نمتثؿ أمر اهلل كنقتدم برسكؿ اهلل صم اهلل عميو كسمـ الػذم صػار يعطػي
ىػػػذه الفئػػػة كػػػؿ عنايػػػة كتقػػػدير كاقبػػػاؿل كأف ال يتعامػػػؿ المسػػػممكف مػػػػع ذكم
االحتياجػات الخاصػػة بسػػمكؾ ال يتعػػاممكف بمثمػػو مػػع غيػػرىـ مسػػتغميف ضػػعفيـل
فقد عاتب اهلل رسػكلو عمػ العبػكس كاإلعػراض فػي كجػو أعمػ مػع أنػو لػـ يػر
ذلؾ.
كأف ال يكػكف المقيػاس بامشػػكاؿ كالمظػاىر إنمػا بصػػالح القمػكب كالسػرائرل فػػإف
اهلل عز كجؿ ال ينظر إلػ امشػكاؿ كالمظػاىر إنمػا ينظػر إلػ القمػكب كالسػرائرل
عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل صم اهلل عميو كسمـ قاؿ :لإف اهلل
ال ينظر إل أجسادكـ كال إل صكركـ كلكف ينظر إل قمكبكـ )لِ).

لُ)

لِ)

ابػػف الجػػكزمل جمػػاؿ الػػديف أب ػكالفرج عبػػدالرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػدل لتٕٓٗ:ق)ل زاد
المسير في عمـ التفسيرل تحقيؽ عبدالرزاؽ الميدمل بيركتل دار الكتػاب العربػيل طُل
ُِِْقل جّل صْٕٓ.
مسػػػمـل صػػػحيو مسػػػمـل كتػػػاب البػػػر كالصػػػمة كاآلدابل بػػػاب تحػػػريـ ظمػػػـ المسػػػمـ كخذلػػػو
كاحتقارهل جْل صُٖٔٗل حديث رقـ ِْٔٓ.
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الفصؿ الثالث :عناية القرآف الكريـ بذكم االحتياجات الخاصة.
يرشد القرآف الكريـ إلػ ضػركرة العنايػة بػذكم االحتياجػات الخاصػةل فمقػد اىػتـ
بيـ اىتماما عظيما يرق إل أعظـ درجات االىتماـ كأسػماىال فقػد حػث القػرآف
الكػػريـ عم ػ مخػػالطتيـ كم ػؤاكمتيـ ككػػؼ امذل عػػنيـ كاإلحسػػاف إلػػييـ كتمبيػػة
مطالبيـل كبمغت العناية بيـ أف أنزؿ اهلل بحقيـ قرآنا يتم كيعمػؿ بػو كيتحػاكـ
إليول كقد جاء كالتالي:
المبحث امكؿ :دمج ذكم االحتياجات الخاصة في المجتمع كعدـ النفكر منيـ.
كجػػو الق ػرآف الكػػريـ المسػػمميف إل ػ عػػدـ النفػػكر مػػف ذكم االحتياجػػات الخاصػػة
بالبعد عنيـل فقػد حػض القػرآف الكػريـ عمػ مخػالطتيـ كمجالسػتيـ فػي الم كػؿ
كالمشربل فقد كاف شائعا قبؿ اإلسالـ النفكر منيـل قاؿ تعال :
ىع ىر ًج ىح ىر هج ىكىال ىعمى ا ٍل ىم ًر ً
يض ىح ىػر هج ىكىال ىعمىػ
ىع ىم ىح ىر هج ىكىال ىعمى ٍام ٍ
س ىعمى ٍام ٍ
{لى ٍي ى
يمي ًات يكـ أىك بي ً
ً
ً ً
ً
كت إً ٍخ ىك ًان يك ٍـ
أى ٍنفي ًس يك ٍـ أ ٍ
ىف تى ٍ يكميكا م ٍف يب ييكًت يك ٍـ أ ٍىك يب ييكت آ ىىبائ يك ٍـ أ ٍىك يب ييكت أ َّ ى ٍ ٍ ي ي
ىخكالً يكـ أىك بي ً
ً
ً
ً
كت أ ٍ ً
ىخك ًات يكـ أىك بي ً
ً
كت
ىع ىمام يك ٍـ أ ٍىك يب ييكت ىع َّمات يك ٍـ أ ٍىك يب ييكت أ ٍ ى ٍ ٍ ي ي
أ ٍىك يب ييكت أ ى ى ٍ ٍ ي ي
ً
ىخ ىاال ًت يكـ أىك ما ممى ٍكتيـ مفى ًاتح يو أىك ً ً
يعػا أ ٍىك
ػاح أ ٍ
س ىعمى ٍي يك ٍـ يج ىن ه
ىف تىػ ٍ يكميكا ىجم ن
صديق يك ٍـ لى ٍي ى
ٍ ٍ ى ى ٍ ى ى ٍ ى
سػمّْ يمكا ىعمىػ أى ٍنفي ًسػ يك ٍـ تى ًحيَّػ نة ًم ٍػف ًع ٍن ًػد المَّ ًػو يم ىب ىارىكػ نة طى ّْي ىبػ نة
أى ٍ
شتىاتنا فىًإ ىذا ىد ىخ ٍمتي ٍـ يب ييكتنا فى ى
ىك ىذلً ىؾ يب ّْي يف المَّ يو لى يكـ ٍاآلىي ً
كف النكر.]ُٔ:
ات لى ىعمَّ يك ٍـ تى ٍع ًقمي ى
ي ى
يى
قاؿ القرطبي" :اآلية كميا في معن المطاعـل ككانػت العػرب كمػف بالمدينػة قبػؿ
تقػذر لجػكالف
المبعث تتجنػب امكػؿ مػع أىػؿ امعػذارل فبعضػيـ كػاف يفعػؿ ذلػؾ نا
اليد مف امعم ل كالنبساط الجمسة مف امعرجل كلرائحة المريض كعالتول كىي
أخالؽ جاىمية ككبرل فنزلت اآلية مؤذنة"لُ).
كال زالػػػػت ىػػػػذه امخػػػػالؽ الجاىميػػػػة عنػػػػد بعػػػػض النػػػػاس ممػػػػف يػػػػزدركف ذكم
اء كتكبػ نػرال كالػػبعض قػػد
االحتياجػػات الخاصػػة فػػال يخػػالطكنيـ كال يؤاكمػػكنيـ ازدر ن
يحجػػر عمػ ذكم االحتياجػػات الخاصػػة أك يحبسػػيـ فػػي البيػػكت كال يسػػمو ليػػـ
بػالخركج لشػػعكرىـ بالخجػؿ كالحػػرج مػنيـ أمػػاـ النػاسل كقػػد غػاب عػػنيـ مكانػػة
ى ػؤالء عنػػد اهلل عػػز كجػػؿد فقػػد بشػػرىـ بػػامجر العظػػيـ كبجنػػات النعػػيـ إذا ىػػـ
صبركا كاسترجعكال فكثيػر مػف ذكم االحتياجػات الخاصػة مػف يتقبػؿ مػا أصػابول
كيتكيؼ في الحياة مع ما أصيب بول فاهلل عز كجؿ يعكضو عف مػا فقػدهل فيػك
إذا أخذ أعط ل لكف ذكم االحتياجات الخاصة يعػانكف مػف عػدـ تقبػؿ كثيػر مػف
النػاس ليػـل أك مػػف نظػرة اآلخػريف ليػػـل فيػـ تػارة ينظػػركف إلػييـ نظػرة شػػفقةل
لُ)

القرطبيل الجامع محكاـ القرآفل جُِل صُّّ.
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كتػػارة نظػػرة تقمػػؿ مػػف قػػدرىـ أك قػػدراتيـل فبػػدمج ذكم االحتياجػػات الخاصػػة فػػي
المجتمع تزكؿ ىذه اممكرل مف أىؿ العافية يتعرفكف عف قرب عمػ خصػائص
ذكم االحتياجػػػات الخاصػػػةل كسػػػماتيـ كاحتياجػػػاتيـل كمػػػا أف ذكم االحتياجػػػات
الخاصػػػة بتعػػػامميـ مػػػع أىػػػؿ العافيػػػة يعرفػػػكف قػػػدرىـ كقػػػدراتيـل عنػػػدىا يكػػػكف
ػادال كيتقبػػؿ كػػؿ منيمػػا اآلخػػرل فيػػـ أف ػراد المجتمػػع يكمػػؿ بعضػػيـ
االحت ػراـ متبػ ن
بعضػػال ليػػـ حقػػكؽ كعمػػييـ كاجبػػاتل فكػػؿ ي خػػذ حقكقػػو بػػ داء مػػا عميػػو مػػف
ن
حث القرآف الكريـ عم مشاركتيـ في الم كؿ كالمشػرب فيػو داللػة
كاجباتل كاف ٌ
عم ضركرة مخالطتيـ في بقية أمكر الحياةل كالدمج في المؤسسات التعميمية
كالكظػػائؼ اإلداريػػة كغيػػر ذلػػؾل فبػػدمج ذكم االحتياجػػات الخاصػػة فػػي المجتمػػع
تزداد ثقتيـ ب نفسيـ كيتعاكنكف مع غيرىـ في تقديـ كؿ ما ينفع أمتيـل كبػذلؾ
يعػػرؼ أىػػؿ العافيػػػة نعمػػة اهلل عمػػػييـ بالصػػحة كتقػػكل إرادتيػػػـ كتعمػػك ىمػػػتيـ
كيكسػع اهلل عمػييـ بػالرزؽ كيمػدىـ بالنصػرل فعػف أبػي الػدرداء رضػي اهلل عنػػو
قػػاؿ :سػػمعت رسػػكؿ اهلل صػػم اهلل عميػػو كسػػمـ يقػػكؿ :لإبغػػكني الضػػعفاء فإنمػػا
لُ)
ترزقكف كتنصركف بضعفائكـ).
فاآليػػة السػػابقة التػػي دعػػت إلػ مشػػاركة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة فػػي الم كػػؿ
كالمشربل فيػي تؤكػد أف اإلسػالـ ىػك أكؿ مػف دعػا إلػ دمػج ذكم االحتياجػات
الخاصة في المجتمعل كىذا المسػتكل السػامؽ فػي التربيػة الخمقيػة ال يمكػف أف
تصؿ إليو التشريعات امرضية.
المبحث الثاني :احتراـ كتقدير ذكم االحتياجات الخاصة.
يكصػػي الق ػرآف الكػػريـ إل ػ عػػدـ السػػخرية أك االنتقػػاص أك التنػػابز باملقػػاب أك
الغيبػػة بػػيف أفػراد المجتمػػع اإلسػػالميل كأكلػ النػػاس بمػػف أكصػ بيػػـ ىػػك ذكك
يف
ُّيا الَّ ًػذ ى
االحتياجات الخاصة منيـ امكثر عرضة ليذا اممرل قاؿ تعال  { :ىيا أىي ى
ػر ًمػ ٍنيـ كىال ًنسػػاء ًمػ ٍػف ًنسػ و
ػخر قىػ ً
ػاء
سػ أ ٍ
ىم ينػكا ىال ىي ٍ
ى
ىف ىي يككينػكا ىخ ٍيػ نا ي ٍ ى ى ه
ػكـ مػ ٍػف قىػ ٍػكوـ ىع ى
آى
سػ ى ٍ ه
ً
ً
ػاب ًبػ ٍئ ً
ػاب يزكا ًب ٍامى ٍلقىػ ً
سػ يػـ
ػف ىخ ٍيػ نا
ىف ىي يكػ َّ
سػ أ ٍ
سػ يك ٍـ ىكىال تىىنػ ى
س اال ٍ
ى
ػر مػ ٍن يي َّف ىكىال تى ٍممػ يػزكا أى ٍنفي ى
ىع ى
كؽ ىب ٍع ىد ًٍ
يم ً
كف الحجرات.]ُُ :
س ي
اف ىك ىم ٍف لى ٍـ ىيتي ٍب فى يكلى ًئ ىؾ يى يـ الظَّالً يم ى
ا ٍلفي ي
اإل ى

لُ)

أبػكداكدل سػػنف أبػي داكدل كتػػاب الجيػادل بػػاب فػي االنتصػػار بػرذؿ الخيػػؿ كالضػػعفةل جّل
صِّل حديث رقـ ِْٗٓل حكـ املباني صحيو.
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جػػاء فػػي صػػفكة التفاسػػير" :أم يػػا معشػػر المػػؤمنيفل يػػا مػػف اتصػػفتـ باإليمػػاف
كصدقتـ بكتاب اهللل ال يي أز جماعة بجماعةل كال يسخر أحد مف أحدل فقد يككف
المسخكر منو خي ار عند اهلل مف الساخر"لُ).
فقد حرـ اهلل عز كجؿ كػؿ مػا يخػؿ بتكػريـ اإلنسػافل الػذم جعمػو اهلل مكرمػا فػي
آدميتول مف سخرية كاستيزاء كىمز كلمزل كقد كاف صم اهلل عميو كسمـ يربي
أصحابو عم ىذا المنيجل فعندما ضحؾ بعض الصحابة مف دقة ساقىي عبداهلل
بف مسعكد رضي اهلل عنػول عمميػـ كيػؼ يقػدر الرجػاؿ كبمػا يكزنػكفل "فعػف زر
بػػف حبػػيشل عػػف ابػػف مسػػعكدل أنػػو كػػاف يجتنػػي سػكاكا مػػف امراؾل ككػػاف دقيػػؽ
الساقيفل فجعمت الريو يكفؤهل فضحؾ القكـ منػول فقػاؿ صػم اهلل عميػو كسػمـ:
"مـ تضحككف " قالكا :يا نبي اهللل مف دقػة سػاقيول فقػاؿ" :كالػذم نفسػي بيػدهل
لِ)
ليما أثقؿ في الميزاف مف أحد".
كعف أبي ىريرة رضي اهلل عنول أف رسكؿ اهلل صم اهلل عميو كسمـل قاؿ :لرب
أشػػعثل مػػدفكع بػػامبكاب لػػك أقسػػـ عمػ اهلل مبػػره).لّ) فقيمػػة اإلنسػػاف عنػػد اهلل
بإيمانو كليس بسالمة حكاسو كأعضائو.
ً
ً
ػاب يزكا ًب ٍامى ٍلقىػ ً
ػكؽ ىب ٍعػ ىػد
سػ ي
سػ يك ٍـ ىكىال تىىنػ ى
س اال ٍ
سػ يػـ ا ٍلفي ي
ػاب ًبػ ٍئ ى
{كىال تى ٍممػ يػزكا أى ٍنفي ى
قػػاؿ تعػػال  :ى
ًٍ
يم ً
اف .
اإل ى
ً
ػاب يزكا
سػ يك ٍـ ىكىال تىىن ى
{كىال تى ٍمم يػزكا أى ٍنفي ى
جاء في صفكة التفاسير في ت كيػؿ قكلػو تعػال  :ى
ًب ٍامى ٍلقىاب أم ال يعيػب بعضػكـ بعضػال أك ال يػدعك بعضػكـ بعضػا بمقػب السػكءل
كانما قاؿ{ :أى ٍنفيس يكـ مف المسمميف كػ نيـ نفػس كاحػدةل { ًبػ ٍئ ً
ػكؽ
س ي
س اال ٍ
س يػـ ا ٍلفي ي
ى
ى ٍ
ىب ٍع ىد ًٍ
يم ً
اف أم بئس أف يسم اإلنساف فاسقا بعد أف صار مؤمنال كفي اآلية
اإل ى
ػب
{ك ىم ٍف لى ٍـ ىيتي ٍ
داللة عم أف التنابز فسؽل كالجمع بينو كبيف اإليماف مستقبول ى
كف أم كمف لـ يتب عف الممز كالتنابزل ف كلئؾ ىـ الظالمكف
فى يكلى ًئ ىؾ يى يـ الظَّالً يم ى
لْ)
بتعريض أنفسيـ لمعذاب".
كما أف القرآف الكريـ يكصػي المسػمميف باالبتعػاد عػف الغيبػةل كالغيبػة ىػي ذكػر
اآلخػػريف بمػػا يكرىػػكفل فػػذكر ذكم االحتياجػػات الخاصػػة بمػػا يكرىػػكف تعػػد غيبػػة
لُ)
لِ)
لّ)
لْ)

الصابكنيل محمد عميل صفكة التفاسيرل جّل صِّٓ.
أحمد بف حنبؿل مسػند أحمػدل مسػند عبػداهلل بػف مسػعكدل جٕل صٖٗٗٗ-ل حػديث رقػـ
ُّٗٗل حكـ امرناؤكط صحيو لغيره.
مسمـل صحيو مسمـل باب فضػؿ الضػعفاء كالخػامميفل كتػاب البػر كالصػمة كاآلدابل جْل
صَِِْ.
الصابكنيل صفكة التفاسيرل جّل صِّٓ.
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ليػػـل ك ػ ف يقػػاؿ فػػالف امقطػػع أك فػػالف امعػػكر كنحػػك ذلػػؾل فػػإذا عمػػـ أنيػػـ ال
يكرىكف ذلؾ فػال حػرج باسػتخداـ ىػذه املقػابل أك إف كػاف السػتخداميا حاجػةل
مف أجؿ التعريؼ أك التكصيؼ كنحك ذلؾ.
ً
َّ
َّ
ػف إًثٍ هػـ ىكىال
اجتىًن يبكا ىك ًث نا
ػض الظ ّْ
ػف الظ ّْ
ػف إً َّف ىب ٍع ى
يػر م ى
ُّيا الًَّذ ى
ىم ينكا ٍ
قاؿ تعال  { :ىيا أىي ى
يف آ ى
ً ً
ضا أ يىي ًح ُّ
تى ىج َّ
ىح يد يك ٍـ أ ٍ
ض يك ٍـ ىب ٍع ن
سكا ىكىال ىي ٍغتى ٍب ىب ٍع ي
ىف ىي ٍ يك ىؿ لى ٍح ىـ أىخيو ىم ٍيتنػا فى ىك ًرٍىتي يمػكهي
ب أى
سي
ً
يـ الحجرات.]ُِ :
ىكاتَّقيكا المَّ ىو إً َّف المَّ ىو تىَّك ه
اب ىرح ه
ضػا ل أم ال يقػؿ
ضػ يك ٍـ ىب ٍع ن
{كىال ىي ٍغتى ٍب ىب ٍع ي
قاؿ اإلماـ الطبرم في ت كيؿ قكلو تعال  :ى
بعضكـ في بعػض بظيػر الغيػب مػا يكػره المقكلػة فػي كجيػول كلػك مػر بػؾ رجػؿ
لُ)
أقطعل فقمت :إنو أقطع كنت قد اغتبتو.
فالقرآف الكريـ يدعك إل احتراـ ذكم االحتياجات الخاصةل فتحرـ غيبتيـ كبقيػة
المسػػمميفل كىػػذه دعػػكة لمبعػػد عػػف ذكػػرىـ بمػػا ال يحبػػكفل حت ػ كاف لػػـ يككن ػكا
حاضريفل كىذا ىك منيج النبي الكريـ عميو أفضؿ الصالة كأتـ التسميـ.
عف عائشة رضي اهلل عنيال قالػت :لذىبػت أحكػي امػرأةل أك رجػالل عنػد رسػكؿ
أحػدال كأف لػي كػذا ككػذا
اهلل صم اهلل عميػو كسػمـل فقػاؿ :مػا أحػب أنػي حكيػت ن
لِ)
أعظـ ذلؾ).
كعف أبي ىريرة رضي اهلل عنول أف النبي صم اهلل عميو كسمـل قػاؿ :لأتػدركف
ما الغيبة قالكا :اهلل كرسكلو أعمـل قاؿ :ذكػرؾ أخػاؾ بمػا يكػره قيػؿ :أفرأيػت إف
كاف في أخي ما أقكؿ قاؿ :إف كاف فيو ما تقكؿل فقد اغتبتول كاف لـ يكف فيو
لّ)
فقد بيتو ).
فمػػا أحسػػف أف يبتعػػد المسػػمـ عػػف الغيبػػةل كال يسػػمو لمسػػانو أف يخػػكض فػػي
أعراض المسمميفل فبذلؾ يحافظ عم إيمانول كيسمـ اآلخركف مف أذيتو.
ىف ي ٍ يكػ ىػؿ لى ٍحػػـ أ ً
ىخيػ ًػو ىم ٍيتنػػا
قػػاؿ الطبػػرم فػػي ت كيػػؿ قكلػػو تعػػال { :أ يىي ًحػ ُّ
ىحػ يػد يك ٍـ أ ٍ ى
ػب أ ى
ى
فى ىك ًرٍىتي يمكهي أم يقكؿ تعال ذكره لممؤمنيفل أيحب أحدكـ أييا القكـ أف ي كؿ لحػـ
أخيػػو بعػػد مماتػػول فػػإف لػػـ تحبػكا ذلػػؾ ككرىتمػػكه مف اهلل حرمػػو عمػػيكـل فػػاكرىكا
غيبتو حيال كما كرىتـ لحمو ميتال فإف اهلل حرـ غيبتو حيال كما حرـ أكؿ لحمػو
ً
ػيـ أم يقػكؿ تعػال ذكػره فػاتقكا اهلل
ػو إً َّف المَّ ى
{كاتَّقيكا المَّ ى
ػو تى َّػك ه
ميتال كقكلو :ى
اب ىرح ه
لُ)
لِ)
لّ)

الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جِِل صَّٓ.
أحمد بف حنبؿل مسػند أحمػدل مسػند الصػديقة عائشػةل جُْل صّّْ .حكػـ امرنػاؤكط
إسناده صحيو.
مسمـل صحيو مسمـل كتػاب البػر كالصػمة كاآلدابل بػاب تحػريـ الغيبػةل جْل صََُِل
حديث رقـ ِٖٗٓ.
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أييػا النػػاسل فخػافكا عقكبتػػول كال تتبعػكا عػكرات مػػف كػاف مسػػممال أك التجسػػس
عما ستر عنو مف أمرهل أك اغتيابو بما يكرىول تريدكف بو شينو كعيبػول كغيػر
ً
يـ يقكؿ :رحيـ بو فػال
ذلؾ مف اممكر التي
نياكـُ)عنيا ربكـ {إً َّف المَّ ىو تىَّك ه
اب ىرح ه
ل
يعذبو عم ذنب تاب منو.
فما أعظـ ىذه المعاني القرآنيةل كما أجمؿ ىذا االحتراـ كالتقدير الذم دعا إليػو
اـ فيػو
القرآف الكريـل فعندما يعيش ذكك االحتياجات الخاصة فػي
و
مجتمػع االحتػر ي
متبادؿل كالتقدير فيو حاضرل فػإنيـ يثقػكف ب نفسػيـل كال يشػعركف بخجػؿ أمػاـ
اآلخريفل بؿ يعيشكف في سػعادةل منيػـ ال يشػعركف بػنقص ممػا أصػابيـل فػال
انتقاص لذكاتيـل كال ىضـ لحقكقيـل كال ظمـ لضعفيـل بؿ محبة كاخاء.
المبحث الثالث :حسف معاممة ذكم االحتياجات الخاصة كتمبية مطالبيـ.
كمػػف عنايػػة الق ػرآف الكػػريـ بػػذكم االحتياجػػات الخاصػػة أف اهلل عػػز كجػػؿ عاتػػب
الرسكؿ صم اهلل عميو كسمـ عندما تكل عف "ابف أـ مكتكـ"ل ففي ذلؾ رسػالة
مىػػؿ العافيػػةل أال يتعػػاممكا مػػع ذكم االحتياجػػات الخاصػػة بسػػمكؾ ال يتعػػاممكف
بمثمو مع غيرىـ مسػتغميف ضػعفيـل فقػد عاتػب اهلل عػز كجػؿ رسػكلو صػم اهلل
عميو كسمـ عم العبكس في كجو أعم ل مع أنػو لػـ يػر ذلػؾل كفػي ىػذا إشػارة
إل أف اهلل عز كجؿ يحافظ عم حقكؽ ذكم االحتياجات الخاصة ممثميف بػابف
مكتػكـل فيػذا يػػدؿ عمػ أىميػة البػػر كاإلحسػاف إلػييـل فػػإف كػاف البػر كاإلحسػػاف
مطمكباف مع جميع الناسل فإنيما يككناف أكثر طمبا مع مف يحتاج إلييما مثؿ:
ذكم االحتياجات الخاصةل كبعد ذلؾ يككف الثكاب المترتب عمػ البػر كاإلحسػاف
معيـ أكثر مف غيرىـ.
ىك َّػال
ػو تىمى َّيػ
شػ
س ىػع
{كأ َّ
ىك يى ىػك ىي ٍخ ى
ػت ىع ٍن ي
فى ى ٍن ى
ػاء ىؾ ىي ٍ
ىمػا ىم ٍػف ىج ى
قػاؿ تعػال  :ى
إً َّنيا تىذ ً
ٍك ىرةه عبس.]ُُ:
ى
قػػاؿ الطبػػرم :كأمػػا ىػػذا امعم ػ الػػذم جػػاءؾ يسػػع ل كىػػك يخش ػ اهلل كيتقيػػول
ف نت عنو تتمي كتعرض كتتغافؿل كتتشاغؿ عنو بغيرهل { ىك َّال لػيس اممػر كمػا
تفعؿ يا محمدل حيث تعبس في كجو مػف جػاءؾ يسػع كىػك يخشػ ل كتتصػدل
لِ)
لمف استغن ل {إً َّنيا تىذ ً
ٍك ىرةه إف ىذه السكرة كالدعكة تذكرة كعظة كعبرة.
ى
فبذلؾ يتبػيف لنػا أف قضػاء حػكائج ذكم االحتياجػات الخاصػة مقػدـ عمػ قضػاء
ح ػكائج اآلخػػريفل جػػاء فػػي صػػفكة التفاسػػير" :قػػاؿ المفسػػركف :كػػاف رسػػكؿ اهلل
لُ)
لِ)

الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جِِل صَّٖ.َّٗ-
الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جِْل صَِِ.ُِِ-
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صم اهلل عميو كسمـ بعد ىذا العتابل ال يعبس في كجو فقيػر قػطل كال يتصػدل
لُ)
لغني أبدال ككاف الفقراء في مجمسو أمراء.
كبقي ىذا اإلحساف كالعناية كاالىتماـ بذكم االحتياجػات الخاصػةل عنػد الخمفػاء
كامئمة كالكالة الذيف التزمكا تعاليـ القرآف الكريـل كساركا عم نيج النبي صم
اهلل عميو كسمـ في الدكلة اإلسػالميةل فنجػد أبػا بكػر قػد أكػد فػي أكؿ خطبػة لػو
بعد البيعةل عم أىمية نصرة الضػعفاء فجػاء فػي خطبتػو :الضػعيؼ فػيكـ قػكم
لِ)
عندم حت أريو عميو حقو إف شاء اهلل.
كنجد في خالفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنػو رعايػة ىػذه الشػريحة كمعرفػة
قدرىـل فقد حضر عمرك بف طفيؿل ككانػت يػده قػد قطعػت يػكـ معركػة اليمامػةل
كبينما ىـ جمكسل حضر الطعػاـ فتنحػ عمػرك عنػول فالتفػت إليػو عمػر رضػي
اهلل عنػػو كقػػاؿ :لعمػػؾ تنحيػػت لمكػػاف يػػدؾ قػػاؿ عمػػرك :أجػػؿل قػػاؿ عمػػر بػػف
ضػػو فػػي
الخطػاب :ك
اهللّ)ال أذكؽ حتػ تسػػكطو بيػػدؾل مػػا فػي الحاضػػريف ىمػ ٍػف ىب ٍع ي
ل
الجنة غيرؾ.
كنجد أف العناية بشػؤكف ىػذه الشػريحةل كقضػاء حكائجيػا قػد زاد بزيػادة مػكارد
الدكلة اإلسالمية كاتساع رقعتيا.
ففػػي عيػػد عمػػر بػػف عبػػدالعزيز" :كتػػب إل ػ أمصػػار الشػػاـل أف ارفع ػكا إلػػي كػػؿ
أعمػ فػػي الػػديكافل أك مقعػ نػدا أك مػػف بػػو الفػػالج أك مػػف بػػو زمانػػةل تحػػكؿ بينػػو
كبيف القياـ إل الصػالةل فرفعػكا إليػول فػ مر لكػؿ أعمػ بقائػدل كأمػر لكػؿ اثنػيف
مف الزمن بخادـ"لْ) كذلؾ عم نفقة الدكلة.

لُ) الصابكنيل صفكة التفاسيرل جّل صَِٓ.
أراح الرجػػؿ كاسػػتراح إذا رجعػػت إليػػو نفسػػو بعػػد إعيػػاء .ابػػف منظػػكرل لسػػاف العػػربل جِل
صُْٔ.
لِ) ابػػف ىشػػاـل أبكمحمػػد عبػػدالممؾ بػػف ىشػػاـ بػػف أيػػكب الحميػػرم المعػػافرمل لتُِّ:ق)
السػيرة النبكيػة البػف ىشػاـل تحقيػؽ مصػطف السػقا كآخػركفل مصػرل مطبعػة مصػػطف
البابي الحمبيل طِل ُّٕٓق=ُٓٓٗـل جِل صُٔٔ.
لّ) ابف عساكرل أبكالقاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل بػف عبػداهلل الشػافعيل لتُٕٓ:ق)ل
تاريخ دمشؽل تحقيؽ :عمرك بف غرامو العمكرمل دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيػعل
ُُْٓق=ُٓٗٗـل جِٓل صُّ.
لْ) ابف عساكرل تاريخ دمشؽل جْٓل صُِٖ.
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كفي عيد الخميفة الكليد بف عبدالممؾ "أعطػ النػاس كأعطػ المجػذكميف كقػاؿ
قائػدا"لُ) كقػد أنشػ
ليـ :ال تس لكا الناسل فػ عط كػؿ مقعػد خادمػا ككػؿ ضػرير ن
لِ)
متخصصا لعالج مرض الجذاـ .
الكليد بف عبدالممؾ مستشفنا
ن
كبيػػذا رأينػػا نمكذجػػا مشػػرقا كصػػفحات مضػػيئة مػػف التػػاريخ اإلسػػالميل فحقػػكؽ
كاممةل كرعاية حانيةل لذكم االحتياجات الخاصة مف رسكؿ اهلل صم اهلل عميو
كسػػمـل كالخمفػػاء كالمسػػؤكليف الػػذيف التزم ػكا بتعػػاليـ الق ػرآف الكػػريـل الػػذم أنػػزؿ
إلسعاد الناس أجمعيف كالسير بيـ ليدخمكا جنة النعيـ.
فاإلحساف إل ذكم االحتياجات الخاصةل كقضاء حكائجيـ ىػدم ربػاني كمػنيج
نبكمل يعطييـ كؿ عناية كتقدير كاحتراـ.
المبحػػث الرابػػع :اسػػتثناء الق ػرآف الكػػريـ لػػذكم االحتياجػػات الخاصػػة مػػف بعػػض
التكاليؼ.
إف مف رحمة اهلل عز كجؿ بذكم االحتياجات الخاصةل أف اسػتثناىـ فػي القػرآف
ػر لحػػاليـل أك عػػدـ
الكػػريـ مػػف بعػػض التكػػاليؼل تخفيفػػا عمػػييـ كرحمػػة بيػػـ نظػ نا
قػػدرتيـل أك صػػعكبة قيػػاميـ بيػػذه التكػػاليؼل كمػػع ذلػػؾ ال يػػنقص مػػف أجػػرىـ
شػػػيءل قػػػاؿ تعػػػال { :ىال يسػػػتى ًكم ا ٍلقى ً
الضػ ىػػر ًر
يف ىغ ٍيػ يػػر أيكلًػػػي َّ
ػػف ا ٍل يمػ ٍ
اعػ ي
ػػؤ ًم ًن ى
كف ًمػ ى
ػػد ى
ىٍ
اى يد ى ً
كا ٍلمج ً
س ًب ً
يؿ المَّ ًو ًب ٍىم ىكالً ًي ٍـ ىكأى ٍنفي ًس ًي ٍـ  ...النساء.]ٗٓ :
ى يى
كف في ى
قػػاؿ البغػػكم رحمػػو اهلل :فيػػذه اآليػػة فػػي فضػػؿ الجيػػاد كالحػػث عميػػول فقػػاؿ :ال
يستكم القاعدكف الذيف ىـ غير أكلي الضررل أم :غير أكلي الزمامة كالضعؼ
فػػي البػػدف كالبصػػرل كالمجاىػػدكف فػػي سػػبيؿ اهلل ب ػ مكاليـ كأنفسػػيـل أم :لػػيس
المؤمنكف القاعدكف عف الجيػاد مػف غيػر عػذر كالمؤمنػكف المجاىػدكف سػكاءل
لّ)
غير أكلي الضرر فإنيـ يساككف المجاىديفل مف العذر أقعدىـ.

لُ) ابف كثيرل البداية كالنيايةل جٗل صُْٔ.
الجػػذاـ :يقػػاؿ :رجػػؿ أجػػذـ كمجػػذكـ كمجػػذـ إذا تيافتػػت أطرافػػو مػػف داء الجػػذاـ .يقػػاؿ حبػػؿ
جػػػذـل مجػػػذكـ :مقطػػػكعل امجػػػذـ :المقطػػػكع اليػػػد لابػػػف منظػػػكرل لسػػػاف العػػػربل جُِل
صٕٖ).
لِ) دائرة المعارؼ العالميةل المكسكعة العربيةل السعكديةل مؤسسة أعمػاؿ المكسػكعة لمنشػر
كالتكزيعل طِل ُٗٗٗـل جِّل صُٕٔ.
لّ) البغػػػػكمل أبكمحمػػػػد الحسػػػػيف بػػػػف مسػػػػعكد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف الفػػػػراء البغػػػػكم الشػػػػافعيل
لتَُٓ:ق)ل معػػالـ التنزيػػؿ فػػي تفسػػير الق ػرآفل تفسػػير البغػػكمل بيػػركتل دار إحيػػاء
التراث العربيل طُل َُِْقل جُل صِٖٔ.
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س ىػع ىيا  ...البقػرة:
كقد أكد ىذا المعن ل بقكلو تعال  :ى
{ال يي ىكمّْ ي
سػا إًَّال يك ٍ
ؼ المَّ يو ىن ٍف ن
ِٖٔ]ل قػػاؿ ابػػف كثيػػر" :أم ال يكمػػؼ أحػػد فػػكؽ طاقتػػول كىػػذا مػػف لطفػػو تعػػال
بخمقول كرأفتو كاحسانو إلييـ"لُ).
كمف ىذا التخفيػؼ كاالسػتثناء مػف التكػاليؼ إسػقاط الجيػاد عػنيـ :قػاؿ تعػال :
ىعػ ىػر ًج ىحػ ىػر هج ىكىال ىعمىػ ا ٍل ىمػ ًػر ً
يض ىحػ ىػر هج ىك ىمػ ٍػف
ىع ىمػ ىحػ ىػر هج ىكىال ىعمىػ ٍام ٍ
س ىعمىػ ٍام ٍ
{لىػ ٍػي ى
ي ًط ًع المَّ ىو كرسكلى يو ي ٍد ًخ ٍم يو ج َّن و
ات تى ٍج ًرم ًم ٍف تى ٍح ًت ىيا ٍامى ٍن ىي يار ىك ىم ٍف ىيتىىك َّؿ يي ىع ّْذ ٍب يو ىع ىذ نابا
ى
ىى ي ي
ي
أىلً
يما الفتو.]ُٕ :
ن
جاء فػي صػفكة التفاسػير" :أم لػيس عمػ ىػؤالء إثػـ أك ذنػب فػي تػرؾ الخػركج
لمجيادل لما بيـ مف امعذار الظاىرةل كمف يطع أمػر اهلل كأمػر الرسػكؿل يدخمػو
جنػػات النعػػيـ خالػػدا فييػػال كمػػف ينكػػؿ عػػف الجيػػاد بغيػػر عػػذر يعذبػػو اهلل عػػذابا
شديدال في الدنيا بالمذلة كباآلخرة بالنار"لِ).
كمػػف رحمػػة اهلل عػػز كجػػؿ بػػذكم االحتياجػػات الخاصػػة أف رفػػع عػػنيـ الحػػرجل
فاستثناىـ مف كجكب الجياد عمييـل قاؿ تعال { :لى ٍيس عمىػ الضُّػعفى ً
اء ىكىال ىعمىػ
ى ى
ى
ً
ً
ً
َّ
ً
سػكلو ىمػا
كف ىما يي ٍن ًفقي ى
يف ىال ىي ًج يد ى
ض ىكىال ىعمى الًَّذ ى
ا ٍل ىم ٍر ى
صي
ػحكا لمػو ىك ىر ي
ػكف ىح ىػر هج إً ىذا ىن ى
ً
ً
ً
ً
َّ
و
يـ التكبة.]ُٗ :
ىعمى ا ٍل يم ٍحسن ى
يف م ٍف ى
س ًبيؿ ىكالم يو ىغفي ه
كر ىرح ه
قاؿ ابف كثير" :يبػيف اهلل تعػال امعػذار التػي ال حػرج عمػ مػف قعػد معيػا عػف
القتاؿل فذكر منيا ما ىك الزـ لمشخص ال ينفؾ عنو كىك الضػعؼ فػي التركيػب
الذم ال يستطيع معو الجالد في الجيادل كمنو العم كالعرج كنحكىما"لّ).
أما القرطبي فقاؿ :كبينت ىذه اآلية أنو ال حرج عم المعذكريف كىـ قكـ عرؼ
عذرىـل ك رباب الزمامػة كاليػرـ كالعمػ كالعػرجل {إً ىذا ىنص ً ً
سػكلً ًو ل إذا
ى ي
ػحكا لمَّػو ىك ىر ي
عرفكا الحؽ كأحبكا أكلياءه كأبغضكا أعداءهلْ).
فبمعرفػػة ذكم االحتياجػػات الخاصػػة لمحػػؽ كالتػزاميـ بػػو كمحبػػة أكليائػػو كبغػػض
أعدائو يصبحكف في مرتبة المجاىديف.
قاؿ تعال { :ما عمى ا ٍلم ٍح ًس ًػن ى ً
سػ ًب و
يؿ ل قػاؿ أبػك بكػر الجزائػرم" :أم لػيس
ى ى
يف م ٍػف ى
ي
عمػػػ مػػػف أحسػػػنكا فػػػي تخمفيػػػـل منػػػو بعػػػذر شػػػرعيل كمػػػا أنيػػػـ مطيعػػػكف هلل

لُ)
لِ)
لّ)
لْ)

ابف كثيرل تفسير القرآف العظيـل جُل صِٕٓ.
الصابكنيل صفكة التفاسيرل جّل صِِِ.
ابف كثيرل تفسير القرآف العظيـل جْل صُْٕ.
القرطبيل الجامع محكاـ القرآفل جٖل صِِٔ.
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كرسػػكلول كقمػػكبيـ ككجػػكىيـ مػػع اهلل كرسػػكلو كاف تخمفػػكا ب جسػػادىـ لمعػػذرل
لُ)
فيؤالء ما عمييـ مف طريؽ إل انتقاصيـ أك أذيتيـ بحاؿ مف امحكاؿ".
كثيػر مػف ذكم االحتياجػات الخاصػة
ا
كعم الرغـ مف أف اهلل عز كجؿل قد أعف
مف الجيادل إال أف كثي ار منيـ بذلكا ما يستطيعكف مف الجيدل لمشاركة إخكانيـ
مػػػف أىػػػؿ العافيػػػة فػػػي الجيػػػادل متحػػػديف بػػػذلؾ مػػػا أصػػػابيـ مػػػف ضػػػعؼ فػػػي
أجساميـل بيمة قكية كعزيمة ماضية كنفس سامية.
فيا ىك عمرك بف الجمكح رضي اهلل عنول ي تي يكـ أحد لمنبي صػم اهلل عميػو
كسػمـ يريػد الجيػػاد فيقػكؿ :ليػػا رسػكؿ اهلل أرأيػػت إف قاتمػت فػػي سػبيؿ اهلل حتػ
أقتؿل أمشي برجمػي ىػذه صػحيحة فػي الجنػةل ككػاف رجمػو عرجػاءل فقػاؿ النبػي
صم اهلل عميو كسمـ" :نعـ").لِ) فقاتؿ حتػ قتػؿل فمػـ يستسػمـ لمػا أصػابول بػؿ
بذؿ جيده ليحقؽ مرادهل فجاىد فاستشيد فدخؿ الجنة رضي اهلل عنو.
كأمػػا ابػػف أـ مكتػػكـ رضػػي اهلل عنػػو فكانػػت نفسػػو تتػػكؽ لمجيػػاد "فكػػاف يغػػزك
كيقػػػكؿ :ادفعػػػكا إلػػػي المػػػكاءل فػػػإني أعمػػػ ال أسػػػتطيع أف أفػػػرل كأقيمػػػكني بػػػيف
الصػػفيفل كعػػف أنػػس رضػػي اهلل عنػػو :أف عبػػداهلل بػػف أـ مكتػػكـ يػػكـ القادسػػية
لّ)
كانت معو راية سكداء عميو درع لو".
كاسػػتمر دكرىػػـ كعطػػاؤىـ فػػي الجيػػاد عبػػر العصػػكر حتػ يكمنػػا ىػػذا كالشػكاىد
عم ذلؾ كثيرة.
فكـ لعطاء ىؤالء كثباتيـ مف أثر عم إخكانيـ مف أىؿ العافيةل إنو مثػر كبيػر
"كأما عطاؤىـ بعد ذلؾ كقد ترؾ الجرح أث ار في جسده  -غالبا  -مف قطػع رجػؿ
أك يد أك قمع عيف أك غير ذلؾل فيبق لو كساما كشرفا يعتز بو في دنيا الناس
كيكـ يقكـ امشػيادل ككممػا رآه النػاس سػ لكا عػف سػبب جرحػول فيكػكف الجػكاب
جرعػػة جديػػدة كدفعػػة قكيػػة فػػي إثػػارة كػػكامف الرجكلػػة كالغيػػرة كحػػب التضػػحية
كالفداء عند السائؿ!!".لْ).
كمف التكاليؼ الكاجبة التي استثن اهلل عػز كجػؿ مػف ال يسػتطيعكف القيػاـ بيػا
فريضة الحجل لمػا تحتاجػو مػف قػكة كجمػد كتحمػؿل قػاؿ تعػال  ...{ :ىكلًمَّ ًػو ىعمىػ
لُ)
لِ)
لّ)
لْ)

أبكبكر الجزائرمل أيسر التفاسيرل جِل صُِْ.
أحمد بف حنبؿل مسند أحمػدل تتمػة مسػند امنصػارل حػديث أبػي قتػادة امنصػارمل جّٕل
صِْٕل حديث رقـ ِِّٓٓل حكـ امرناؤكط إسناده حسف.
الذىبيل سير أعالـ النبالءل جُل صّْٔ.
عزاـل القتاؿ في الكتاب كالسنة كأثره في اممةل صّّٗ.
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ػػف اسػػػتىطى ى ً
ً
َّ
النػ ً
ػػي ىعػ ً
ػػف
ػػاس ًحػ ُّ
سػػػ ًب ن
ػػو ىغ ًنػ ّّ
يال ىك ىمػ ٍ
ػػف ىكفىػ ىػػر فىػػػًإ َّف المَّػ ى
ػػج ا ٍل ىب ٍيػػػت ىمػ ً ٍ
اع إًلى ٍيػػػو ى
يف آؿ عمراف.]ٕٗ :
ا ٍل ىعالى ًم ى
قاؿ الكاحدم في تفسيره :قاؿ جميكر أىؿ العمـ :إف االستطاعة المكجبة لمحج:
القكةل فمف قكم في نفسو بالرككب عم الراحمة كجب عميو الحج إذا ممػؾ الػزاد
لُ)
كالراحمة.
ككذلؾ خفؼ اهلل عز كجؿ عف ذكم االحتياجات الخاصة ب ف جعؿ باب التيسػير
سػا
مفتكحا لكؿ أمر يفكؽ كسعيـ كيغمب طاقتيـل قاؿ تعػال  :ى
{ال يي ىكمّْ ي
ػؼ المَّ ي
ػو ىن ٍف ن
س ىع ىيا  ...البقرة]ِٖٔ :ل قاؿ الطبرم" :قػاؿ ابػف عبػاس رضػي اهلل عنػو:
إًَّال يك ٍ
ىـ المؤمنكفل كسع اهلل عمييـ أمػر ديػنيـل فقػاؿ اهلل جػؿ ثنػاؤه{ :كج ً
اى يػدكا ًفػي
ىى
اجتىىبػا يك ٍـ ىك ىمػا ىج ىع ىػؿ ىعمى ٍػي يك ٍـ ًفػي الػد ً
المَّ ًو ىح َّ
ّْيف ًم ٍػف ىح ىػر وج  ...سػكرة
ؽ ًج ىي ًاد ًه يى ىػك ٍ
س ىػر ىكلًتي ٍك ًمميػكا ا ٍل ًع َّػدةى
س ىر ىكىال يي ًر ي
الحج]ٕٖ :ل كقاؿ { ...يي ًر ي
يد ًب يك يـ ا ٍل يع ٍ
يد المَّ يو ًب يك يـ ا ٍل يي ٍ
كف سػػكرة البقػػرة]ُٖٓ :ل كقػػاؿ:
ػو ىعمىػ ىمػػا ىىػ ىػدا يك ٍـ ىكلى ىعمَّ يكػ ٍػـ تى ٍ
ىكلًتي ىك ّْبػ يػركا المَّػ ى
ش ػ يك ير ى
طعتيـ كاسمعكا كأ ً
ػو
يعكا ىكأى ٍن ًفقيػكا ىخ ٍي نا
ىط
ش َّ
ػكؽ ي
ػر ًمى ٍنفي ًسػ يك ٍـ ىك ىم ٍػف يي ى
{فىاتَّقيكا المَّ ىو ىما ٍ
ي
استى ى ٍ ٍ ى ٍ ى ي ى
لِ)
ىن ٍف ًسػ ً
{مػػػا
ػػو فى يكلى ًئػ ى
ػػـ ا ٍل يم ٍفمً يحػ ى
ػػكف سػػػكرة التغػػػابف"]ُٔ :ل قػػػاؿ الكاحػػػدم :ى
ػػؾ يىػ ي
اسػػػتىطى ٍعتي ٍـ أم" :مػػػا أطقػػػتـل فمػػػـ يكمػػػؼ العبػػػاد مػػػف طاعتػػػو كعبادتػػػو إال مػػػا
ٍ
لّ)
استطاعكا".
المبحث الخامس :نزكؿ قرآف بحؽ ذكم االحتياجات الخاصة.
إف مػػف إكػراـ اهلل عػػز كجػػؿ لػػذكم االحتياجػػات الخاصػػةل أف أنػػزؿ بشػ نيـ قرآنػػا
يتم آناء الميؿ كأطراؼ النيار رفعة ليـل كتذكي ار بقدرىـ كمكانتيـ عند اهلل عػز
كجػػػؿل كىػػػذه اآليػػػات مػػػف القػػػرآف الكػػػريـ كػػػاف سػػػبب نزكليػػػا ذكم االحتياجػػػات
الخاصةل إما إجابة لسؤاؿ س لكهل أك تخفيفا لتكميؼ ال يطيقكنول أك بشػرل ليػـ
لعمؿ عممكهل أك حفاظا لحؽ ليـ لـ يعرفكهل كىذه اآليات ىي:
أ /مػػا نػػزؿ مػػف قػرآف ككػػاف سػػبب نزكلػػو سػؤاؿ معػػاذ بػػف جبػػؿ الػػذم كػػاف أعػػرج
ً
ً ً َّ ً
ػت لً َّمنػ ً
ػج ...
ػاس ىكا ٍل ىحػ ّْ
ػي ىم ىك ًاقيػ ي
حيػػث قػػاؿ تعػػال  :ى
{ي ٍ
س ػ ىليكىن ىؾ ىعػػف ٍامىىمػػة يقػ ٍػؿ ىػ ى
البقػػرة" .]ُٖٗ :نزلػػت فػػي معػػاذ بػػف جبػػؿ كثعمبػػة بػػف عثمػػة كىمػػا رجػػالف مػػف
امنصارل قاال :يا رسػكؿ اهلل مػا بػاؿ اليػالؿ يبػدك فيطمػع دقيقػا مثػؿ الخػيطل ثػـ

لُ)
لِ)
لّ)

الكاحدمل الكسيط في تفسير القرآف المجيدل جُل صْٖٔ.
الطبرمل جامع البياف عف ت كيؿ القرآفل جٔل صَُّ.
الكاحدمل الكسيط في تفسير القرآف المجيدل جُل صِْٕ.
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يزيد حتػ يعظػـ كيسػتكم كيسػتديرل ثػـ ال يػزاؿ ينػتقص كيػدؽ حتػ يكػكف كمػا
لُ)
كافل ال يككف عم حاؿ كاحدة فنزلت ىذه اآلية".
يستفاد مف اآلية:
 سؤاؿ ذكم االحتياجات الخاصة عف ما يػنفعيـ كيتركػكف السػؤاؿ عػف مػا ال
يعنييـ.
 أىمية معرفة الشيكر القمرية إذ بيا تعرؼ كثير مف العبادات.
ب /مػػا نػػزؿ مػػف قػرآف ككػػاف سػػبب نزكلػػو سػؤاؿ عمػػرك بػػف الجمػػكح الػػذم كػػاف
كف يق ٍؿ ىما أى ٍنفى ٍقتي ٍـ ًم ٍف ىخ ٍي ور ىفمً ٍم ىكالً ىػد ٍي ًف
س ىليكىن ىؾ ىما ىذا يي ٍن ًفقي ى
أعرجل حيث قاؿ تعال  { :ىي ٍ
يف كا ٍليتىػػام كا ٍلمسػ ً
السػ ًب ً
ػاك ً
ػو ًبػ ًػو
يف ىك ٍابػ ًػف َّ
يؿ ىك ىمػػا تى ٍف ىعميػكا ًمػ ٍػف ىخ ٍيػ وػر فىػًإ َّف المَّػ ى
ىك ٍامى ٍقػ ىػرًب ى ى ى ى ى ى ى
ً
يـ البقرة.]ُِٓ :
ىعم ه
"قاؿ ابف عباس :نزلت فػي عمػرك بػف الجمػكح امنصػارمل ككػاف شػيخا كبيػ ار ذا
مػػاؿ كثيػػر فقػػاؿ :يػػا رسػػكؿ اهللل بمػػاذا نتصػػدؽ كعم ػ مػػف ننفػػؽ فنزلػػت ىػػذه
اآلية"لِ).
يستفاد مف اآلية:
السؤاؿ طريؽ العمـ كالمعرفة.

أفضؿ ما يقدـ مف أعماؿ الخير فممكالديف ثـ لمقربيف.

ذكك االحتياجات الخاصة قػد يككنػكف مػف أصػحاب رؤكس اممػكاؿ كمػا

كاف عمرك بف الجمكح.
ج /ما نزؿ مف قرآف ككػاف سػبب نزكلػو عبػدالرحمف بػف عػكؼ كمعػاذ بػف جبػؿ
ػػع ىيا  ...البقػػػرة:
لكانػػػا أعػػػرجيف)ل قػػػاؿ تعػػػال  :ى
{ال يي ىكمّْػ ي
ػػؼ المَّػ ي
سػػػا إًَّال يك ٍ
سػ ى
ػػو ىن ٍف ن
ِٖٔ].
السػماك ً
ً
ً ً
ات ىك ىمػا ًفػي ٍام ٍىر ً
ض
"قاؿ المفسركف :لمػا نزلػت ىػذه اآليػة{ :لمَّػو ىمػا فػي َّ ى ى
كًا ٍف تيٍب يدكا ما ًفي أى ٍنفي ًسػ يكـ أىك تي ٍخفيػكه يح ً
ب
ػو فى ىي ٍغ ًف يػر لً ىم ٍػف ىي ى
اس ٍػب يك ٍـ ًب ًػو المَّ ي
ػاء ىكيي ىع ّْػذ ي
ي يى
ٍ ٍ
ش ي
ى
ى
شػي وء قى ً
َّ
ّْ
ير البقػرة]ِْٖ :ل جػاء أبػك بكػرل كعمػرل
ػد
ػؿ
ك
ػ
م
ع
ػو
م
ال
ك
ػاء
ش
ي
ف
م
ه
ى ٍ ى ى ي ى ي ىى ي ى ٍ
كعبدالرحمف بف عكؼل كمعاذ بف جبؿل كناس مف امنصار إل النبي صم اهلل
عميو كسمـل فجثكا عم الركبل كقػالكا :ليػا رسػكؿ اهللل كاهلل مػا نزلػت آيػة أشػد
عمينا مف ىذه اآليةل إف أحدنا ليحدث نفسو بما ال يحب أف يثبت فػي قمبػو كأف
لُ)

لِ)

الكاحػػػدمل أبكالحسػػػف عمػػػي بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػيل النيسػػػابكرمل الشػػػافعيل
لتْٖٔ:ق)ل أسباب نزكؿ القرآفل تحقيػؽ :كمػاؿ بسػيكني زغمػكؿل بيػركتل دار الكتػب
العمميةل طُل ُُُْقل صٔٓ.
الكاحدمل أسباب نزكؿ القرآفل صٔٗ.
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لو الدنيا بما فييال كانا لماخذكف بما نحدث بو أنفسنال ىمكنػا كاهللل فقػاؿ النبػي
صم اهلل عميو كسمـ :ىكذا أنزلتل فقالكا :ىمكنا ككمفنا مف العمؿ مػا ال نطيػؽل
قػػاؿ :فمعمكػػـ تقكلػػكف كمػػا قالػػت بنػػك إس ػرائيؿ لمكسػ  :سػػمعنا كعصػػينال قكل ػكا:
سػػمعنا كأطعنػػال فقػػالكا :سػػمعنا كأطعنػػال كاشػػتد ذلػػؾ عمػػييـ فمكث ػكا بػػذلؾ ح ػكالل
س ىع ىيا ل فنسػخت
ف نزؿ اهلل تعال الفرج كالراحة بقكلو :ى
{ال يي ىكمّْ ي
سا إًَّال يك ٍ
ؼ المَّ يو ىن ٍف ن
ىذه اآلية مػا قبميػا )لُ) كقػاؿ النبػي صػم اهلل عميػو كسػمـ :لإف اهلل قػد تجػاكز
لِ)
ممتي ما حدثكا بو أنفسيـ ما لـ يعممكا أك يتكممكا بو ).
يستفاد مف اآلية:
عفك اهلل عز كجؿ عف العبد إذا ىـ بالذنب ما لـ يعممو.

مشركعية المطالبة بالتخفيؼ عند المشقة.

رفع الضيؽ كالحرج عنا مكرمة ربانية.

بالطمب كالسعي تحقؽ اإلنجازات.

د /ما نػزؿ مػف قػرآف ككػاف سػبب نزكلػو ابػف أـ مكتػكـ الػذم كػاف أعمػ ل قكلػو
ً
َّر ًر  ...النساء.]ٗٓ :
تعال  ...{ :ىغ ٍي ير أيكلي الض ى
{ال يستى ًكم ا ٍلقى ً
يف
ػف ا ٍل يم ٍػؤ ًم ًن ى
كف ًم ى
اع يد ى
"عف البراء رضي اهلل عنو قاؿ :للما نزلت ى ى ٍ
دعػػا الرسػػكؿ صػػم اهلل عميػػو كسػػمـ زيػػدا فجػػاءه بكتػػؼ فكتبيػػا كشػػك ابػػف أـ
{ال يسػػػػتى ًكم ا ٍلقى ً
ػػػر أيكلًػػػػي
مكتػػػػكـ
ػػػػف ا ٍل يمػ ٍ
اعػ ي
ػػػؤ ًم ًن ى
كف ًم ى
ػػػد ى
ض)ػػػػرارتو فنزلػػػػت ى ى ٍ
يف ىغ ٍيػ ي
لّ
َّر ًر " .
الض ى
يستفاد مف اآلية:
تخفيػػؼ اهلل سػػبحانو كتعػػال عمػ أصػػحاب االحتياجػػات الخاصػػة كعػػدـ

تكميفيـ ما ال يطيقكف.
المساكاة بيف أكلي الضرر كالمجاىديف في سبيؿ اهلل في امجر.

لُ)

لِ)
لّ)

الكاحدمل أسباب نػزكؿ القػرآفل صٖٗ .كأخرجػو لمسػمـل صػحيو مسػمـل كتػاب اإليمػافل
بػػاب تجػػاكز اهلل عػػف حػػديث الػػنفس كالخ ػكاطر بالقمػػب إذا لػػـ تسػػتقرل جُل صُُٓل
حديث رقـ.)ُِٓ :
مسمـل صحيو مسمـل كتاب اإليمافل باب تجاكز اهلل عف حديث الػنفس كالخػكاطر بالقمػب
إذا لـ تستقرل جُل صُُٔل حديث رقـ.ُِٕ :
الكادعيل مقبػؿ بػف ىػادم بػف مقبػؿ اليمػداني الػكادعيل لتُِِْ:ق)ل صػحيو المسػند
مػػػف أسػػػباب النػػػزكؿل القػػػاىرة مكتبػػػة ابػػػف تيميػػػةل طْل َُْٖق=ُٕٖٗـل صٕٓ.
لأخرجو البخارمل صحيو البخارمل كتاب تفسير القرآفل بػاب {ال يسػتكم القاعػدكف مػف
المؤمنيف النساء]ٗٓ :ل جٔل صْٖل حديث رقـ ْْٗٓ).
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االستماع لمطالب ذكم االحتياجات الخاصػة كمػا اسػتمع الرسػكؿ صػم

اهلل عميو كسمـ لشككل ابف أـ مكتكـ.
كما نزؿ في حؽ ابف أـ مكتكب بضعة عشر آية مف سكرة عبس" :عف عائشة
س ىكتىػ ىػكلَّ فػي ابػف أـ مكتػػكـ امعمػ ل أتػ
رضػي اهلل عنيػا قالػػت :لأنػزؿ ى
{ع ىػب ى
رسػػكؿ اهلل صػػم اهلل عميػػو كسػػمـ فجعػػؿ يقػػكؿ :يػػا رسػػكؿ اهلل أرشػػدنيل كعنػػد
رسكؿ اهلل صم اهلل عميو كسمـ رجؿ مػف عظمػاء المشػركيفل فجعػؿ رسػكؿ اهلل
صم اهلل عميو كسمـ يعرض عنو كيقبؿ عم اآلخر فيقػكؿ لػو :أتػرل بمػا أقػكؿ
لُ)
س ىكتىىكلَّ
ىع ىم .
أٍ
اءهي ام ٍ
ب سال فيقكؿ :الل فنزلت ى
ىف ىج ى
{ع ىب ى
يستفاد مف اآلية:
االبتعاد عف كؿ سمكؾ أك إشارة تؤذم ذكم االحتياجات الخاصة.

الدفاع عف حقكؽ ذكم االحتياجات الخاصػة كالمطالبػة بيػا كمػا كجينػا

القرآف الكريـ.
ً
ً
ػف
ستى ٍ
يف م ى
ض ىعف ى
ق /ما نزؿ مف قرآف كاستثني منو الضعفاءل قاؿ تعال { :إًَّال ا ٍل يم ٍ
اف ىال ي ً
الن ً
الر ىج ً
يال النساء.]ٖٗ :
س ًب ن
ّْ
كف ًحيمى نة ىكىال ىي ٍيتى يد ى
يع ى
ساء ىكا ٍل ًكٍل ىد ً ى ٍ
كف ى
ستىط ي
اؿ ىك ّْ ى
ناسػػا مػػف المسػػمميفل كػػانكا مػػع المشػػركيف يكثػػركف س ػكاد
عػػف ابػػف عبػػاسل أف ن
المشركيف عم رسكؿ اهلل صم اهلل عميو كسمـل ي تي السيـ يرمي بػو فيصػيب
ػاى يـ ا ٍل ىم ىال ًئ ىكػ ية ظىػالً ًمي
يف تىىكفَّ ي
أحدىـ فيقتمول أك يضرب فيقتؿ فػ نزؿ اهلل{ :إً َّف الَّ ًػذ ى
أى ٍنفي ًس ًي ٍـ  ...النساء]ٕٗ :ل ثـ استثن اهلل عز كجؿ المستضعفيف ف نزؿ{ :إًَّال
لِ)
يف .
ستى ٍ
ض ىع ًف ى
ا ٍل يم ٍ
يستفاد مف اآلية:
أف امعماؿ التي ال يسػتطيع ذكك االحتياجػات الخاصػة أف يقكمػكا بيػال

تسقط عنيـ كما سقط عنيـ كاجب الجياد.
ك /ما نزؿ مف قرآف ككاف سبب نزكلو ضمرة بف العيص المصاب في بصره.

لُ)

لِ)

السيكطيل لباب النقػكؿ فػي أسػباب النػزكؿل صِٕٕ .أخرجػو الترمػذمل سػنف الترمػذمل
أبكاب تفسير القرآفل باب كمف سكرة عبسل جٓل صِّْل حديث رقـُّّّ :ل حكػـ
ام لباني صحيو اإلسناد.
الكادعيل الصحيو المسند مف أسباب النزكؿل صٕٔ .كصحيو البخارمل البخارمل كتاب
تفسير القرآفل باب لإف الذيف تكفاىـ المالئكة ظالمي أنفسيـ)ل جٔل صْٖ.
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قػػاؿ تعػػال { :كمػ ٍػف ييػ ً ً
سػ ًب ً
يؿ المَّػ ًػو ىي ًجػ ٍػد ًفػػي ٍام ٍىر ً
سػ ىػع نة
ض يم ىار ىغ نمػػا ىك ًثيػ نا
ىى يى
ػر ىك ى
ػاج ٍر فػػي ى
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ىج يػريه
أ
ػع
ق
ك
ػد
ق
ف
ت
ػك
م
ل
ا
ػو
ك
ر
د
ي
ػـ
ث
و
ل
ػك
س
ر
ك
ػو
م
ال
ػ
ل
إ
ر
ا
ػاج
ي
م
ى
ى
ي
ىك ىم ٍف ىي ٍخ ير ٍج ًم ٍف ىب ٍي ًت ًو ي ى ن ى
َّ ي ٍ ٍ ي ٍ ى ٍ ي ى ٍ ى ى ٍ
ىى ي
اف المَّ يو ىغفي ا ً
يما النساء.]ََُ :
ىعمى المَّ ًو ىك ىك ى
ن
كر ىرح ن
"عػػف سػػعيد بػػف جبيػػرل عػػف أبػػي ضػػمرة بػػف العػػيص الزرقػػي الػػذم كػػاف مصػػاب
النس ً
الر ىج ً
اء ىكا ٍل ًكٍل ىػد ً
اف
يف ًم ىف ّْ
ستى ٍ
ض ىع ًف ى
البصرل ككاف بمكةل فمما نزلت{ :إًَّال ا ٍل يم ٍ
اؿ ىك ّْ ى
ىال ي ً
يال ل فقمػػت :إننػػي لغنػػيل كانػػي لػػذك حيمػػةل
سػ ًب ن
كف ًحيمىػ نة ىكىال ىي ٍيتىػ يػد ى
يع ى
ىٍ
كف ى
سػػتىط ي
قاؿ :فتجيز يريد النبػي صػم اهلل عميػو كسػمـل ف دركػو المػكت بػالتنعيـل فنزلػت
ً
{كم ٍف ىي ٍخر ٍج ًم ٍف ىب ٍي ًت ًو م ىي ً
ت فىقى ٍػد
ػو ا ٍل ىم ٍػك ي
سكلً ًو ثي َّـ يي ٍد ًرٍك ي
اج نار إًلى المَّو ىك ىر ي
ي
ي
ىذه اآلية :ى ى
ً لُ)
ىج يرهي ىعمى المَّو " .
ىكقى ىع أ ٍ
يستفاد مف اآلية:
أنو مػف عػزـ عمػ فعػؿ شػيء مػف الطاعػات ثػـ حػاؿ بينػو كبػيف الفعػؿ

حائؿ أعطي أج ار كامال غير منقكص.
ز /ما نزؿ مف قرآف ككاف سبب نزكلو عبدالرحمف بػف عػكؼ الػذم كػاف أعػرجل
الص ىػدقى ً
يف
يف ًفػي َّ
ات ىكالَّ ًػذ ى
يف ًم ىف ا ٍل يم ٍػؤ ًم ًن ى
كف ا ٍل يمطَّ ّْك ًع ى
يف ىي ٍم ًم يز ى
حيث قاؿ تعال { :الًَّذ ى
ػػو ًمػػػ ٍنيـ كلىيػػػـ عػػػ ىذ ً
كف ًمػػػ ٍنيـ ً
ػػيـ
سػ ى
كف إًَّال يج ٍيػ ى
ىال ىي ًجػ ي
ػػخ ير ى
ػػد ى
سػػػخ ىر المَّػ ي ي ٍ ى ي ٍ ى ه
ػػد يى ٍـ فى ىي ٍ
يٍ ى
اب أىلػ ه
التكبة.]ٕٗ :
"قاؿ قتادةل كغيره :حث رسكؿ اهلل صم اهلل عميو كسمـ عمػ الصػدقةل
فجػػاء عبػػدالرحمف ابػػف عػػكؼ ب ربعػػة آالؼ درىػػـل كقػػاؿ :يػػا رسػػكؿ اهللل مػػالي
ثمانيػػة آالؼ جئتػػؾ بنصػػفيا فاجعميػػا فػػي سػػبيؿ اهللل كأمسػػكت نصػػفيا لعيػػاليل
فقاؿ رسكؿ اهلل صم اهلل عميو كسمـ :بارؾ اهلل لؾ فيما أعطيت كفيمػا أمسػكت
 فبارؾ اهلل في ماؿ عبدالرحمف -كتصدؽ يكمئذ عاصـ بف عدم بف العجػالفبمائة كسؽ مف تمرل كجاء أبك عقيؿ امنصارم بصاع مف تمر كقاؿ :يا رسكؿ
اهلل بت ليمتي أجر بالجرير الماء حت نمت صاعيف مف تمرل ف مسػكت أحػدىما
مىمػػي كأتيتػػؾ بػػاآلخرةل ف ػ مره رسػػكؿ اهلل صػػم اهلل عميػػو كسػػمـل أف ينثػػره فػػي
الصػػدقاتل فممػػزىـ المنػػافقكف كقػػالكا :مػػا أعط ػ عبػػدالرحمف كعاصػػـ إال ريػػاءل
كاف كاف اهلل كرسكلو غنييف عف صاع أبي عقيؿل كلكنو أحػب أف يػذكر نفسػو.
ف نزؿ اهلل تعال ىذه اآلية"لِ).
لُ)

لِ)

ابف منصكرل سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني الجكزجػانيل لتِِٕ:ق)ل التفسػير
مف سنف سعيد ابف منصكرل تحقيؽ :د .سعد بف عبػداهلل بػف عبػدالعزيز آؿ حميػدل دار
الصميعي لمنشر كالتكزيعل طُل ُُْٕق=ُٕٗٗـل جْل صُّْٔ.
الكاحدمل أسباب نزكؿ القرآفل صَِٔ.
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يستفاد مف اآلية:
حرمة الممز كالطعف كالسخرية باآلخريف.

مكانة امكلياء عند اهلل تعال عظيمػةل كال يجػكز السػخرية مػف نفقػتيـ

كاف كانت يسيرةل كقد سخر اهلل ممف سخر مف نفقة أكليائو.
الضػػعفى ً
اء ىكىال
س ىعمىػ
ُّ ى
ح /مػػا نػػزؿ مػػف الق ػرآف بحػػؽ الضػػعفاءل قػػاؿ تعػػال { :لىػ ٍػي ى
ًً
سكلً ًو
كف ىما يي ٍن ًفقي ى
يف ىال ىي ًج يد ى
ض ىكىال ىعمى الًَّذ ى
ىعمى ا ٍل ىم ٍر ى
ص يحكا لمَّو ىك ىر ي
كف ىح ىر هج إً ىذا ىن ى
ً
ً
ً
ً
يف م ٍف ى و َّ
يـ التكبة.]ُٗ :
ىما ىعمى ا ٍل يم ٍحسن ى
س ًبيؿ ىكالم يو ىغفي ه
كر ىرح ه
"قػػاؿ السػػدم :جػػاء المقػػداد بػػف امسػػكد إلػ رسػػكؿ اهلل صػػم اهلل عميػػو
كسمـل ككاف عظيما سمينال فشكا إليو كس لو أف ي ذف لػول فنزلػت فيػو{ :ا ٍن ًف يػركا
ًخفىافنا ىكًثقى ناال  ...التكبة]ُْ :ل فمما نزلت ىذه اآلية اشتد ش نيا عم الناسل
فنسخيا اهلل تعال كأنزؿ{ :لى ٍيس عمى الضُّعفى ً
ض "لُ).
اء ىكىال ىعمى ا ٍل ىم ٍر ى
ى ى
ى
يستفاد مف اآلية:
أف أصحاب امعذار ينصركف ديف اهلل بقػدر مػا يسػتطيعكف كال يكمفػكف

ما ال يطيقكف.
ط /مػػا نػػزؿ مػػف القػرآف الكػػريـ دعمػػا لػػذكم االحتياجػػات الخاصػػةل قكلػػو تعػػال :
ىعػ ىػر ًج ىحػ ىػر هج ىكىال ىعمىػ ا ٍل ىمػ ًػر ً
يض ىحػ ىػر هج ...
ىع ىمػ ىحػ ىػر هج ىكىال ىعمىػ ٍام ٍ
س ىعمىػ ٍام ٍ
{لىػ ٍػي ى
النكر.]ُٔ :
"قػػاؿ سػػعيد بػػف جبيػػر كالضػػحاؾ :ك ػاف العرجػػاف كالعميػػاف يتنزىػػكف عػػف مؤاكمػػة
امصػػحاءل مف النػػاس يتقػػذركنيـل كيكرىػػكف م ػؤاكمتيـل ككػػاف أىػػؿ المدينػػة ال
تقػذرال فػ نزؿ اهلل تعػال ىػذه
يخالطيـ في طعاميـ أعم كال أعرج كال مػريضل ن
لِ)
اآلية.
كفػػي ركايػػة عػػف عائشػػة رضػػي اهلل عنيػػال قالػػت :كػػاف المسػػممكف يرغبػػكف فػػي
النفير مع رسكؿ اهلل صم اهلل عميػو كسػمـل فيػدفعكف مفػاتيحيـ إلػ ضػمانيـ
كيقكلكف ليـ قد أحممنا لكـ أف ت كمكا ما أحببػتـل فكػانكا يقكلػكف إنػو ال يحػؿ لنػا
أنيـ أذنكا مف غير طيب نفسل ف نزؿ اهلل عز كجؿ ىذه اآليةلّ).
يستفاد مف اآلية:
لُ) الكاحدمل أسباب نزكؿ القرآفل صُِٓ.
لِ) الكاحدمل أسباب نزكؿ القرآفل صّّٗ.َّْ-
الضمف :الذم بو ضمانة في جسده مف زمانة أك بالء أك كسر كغيره .لابف منظكرل لساف
العربل جُّل صَِٔ).
لّ) الكادعيل الصحيو المسند مف أسباب النزكؿل صُِٓ.
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دعكة ذكم االحتياجات الخاصة كأىؿ العافية لمكؿ معا يدؿ عم أىمية

الدمج في المجتمع.
استثمار طاقات كامكانات ذكم االحتياجػات الخاصػة فقػد كػاف الصػحابة

يستثمركنيا فيدفعكف إلييـ مفاتيو بيكتيـ.
م /مػػا نػػزؿ مػػف قػرآف ككػػاف سػػبب نزكلػػو طمحػػة بػػف عبيػػد اهلل الػػذم كانػػت يػػده
ػو ىك ًمػ ٍن يي ٍـ ىم ٍػف ىي ٍنتى ًظ يػر ىك ىمػا ىب َّػدليكا
ضػ ىن ٍح ىب ي
مشمكلةل قاؿ تعال  ...{ :فى ًمػ ٍن يي ٍـ ىم ٍػف قى ى
يال امحزاب]ِّ :ل "نزلت في طمحة بف عبيداهللل ثبت مع رسكؿ اهلل صم
تى ٍب ًد ن
لُ)
اهلل عميو كسمـ يكـ أحد حت أصيبت يده".
يستفاد مف اآلية:
ثناء اهلل عز كجؿ عم المؤمنيف الصادقيف لمكاقفيـ المشرفة ككفػائيـ

بعيكدىـ يدؿ عم أىميػة قػدر ذكم االحتياجػات الخاصػة كأىميػة الثنػاء عمػييـ
بما ىـ أىمو.
ؾ /مػػا نػػزؿ مػػف قػرآف لرفػػع الحػػرج عػػف ذكم االحتياجػػات الخاصػػةل قػػاؿ تعػػال :
ىعػ ىػر ًج ىحػ ىػر هج ىكىال ىعمىػ ا ٍل ىمػ ًػر ً
يض ىحػ ىػر هج ىك ىمػ ٍػف
ىع ىمػ ىحػ ىػر هج ىكىال ىعمىػ ٍام ٍ
س ىعمىػ ٍام ٍ
{لىػ ٍػي ى
ً
ً
و
ً
ً
ّْ
َّ
سكلى يو يي ٍدخ ٍم يو ىج َّنات تى ٍج ًرم م ٍف تى ٍحت ىيا ٍامى ٍن ىي يار ىك ىم ٍف ىيتىىك َّؿ يي ىعذ ٍب يو ىع ىذ نابا
ييط ًع الم ىو ىك ىر ي
ً
يما الفتو.]ُٕ :
أىل ن
يستفاد مف اآلية:
رفع الحرج عف ذكم االحتياجات الخاصة.

ثكاب طاعة اهلل تعال الجناف التي تجرم مف تحتيا امنيار.

أف مف تكل عف طاعة اهلل كرسكلو فالنار مكعده أجارنا اهلل منيا.


لُ)

الكاحدمل أسباب نزكؿ القرآفل صّٕٔ.
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الخاتمة:
كبعػػد ىػػذا التط ػكاؼ فػػي ىػػذه الفئػػة مػػف المجتمػػعل كالػػذيف عشػػت معيػػـ اميػػاـ
كالميالي أتفرس في أخبارىـل كأتتبع شؤكنيـل حاف كقت الختاـ.
كقد تكصمت في نياية ىذا البحث إل النتائج التالية:
أف اإلسالـ رع ذكم االحتياجػات الخاصػة أيمػا رعايػة كاعتنػي
ُ-
بيـ أشد العناية.
فػػػي بحثػػػي مػػػف الػػػردكد عمػػػ مػػػف يػػػزعـ تفػػػرد بعػػػض الكتػػػاب
ِ-
المت ػ خريف ببيػػاف حقػػكؽ ذكم االحتياجػػات الخاصػػة ف ػ قكؿ لػػو أف اإلسػػالـ
سبؽ في عنايتيـ كالحفاظ عم حقكقيـ.
أف اإلعاقات تتنكع ككؿ نكع لو سببو كلػو طريقػة لمتعامػؿ معػو
ّ-
كؿ حسب إعاقتو.
أنو باإلمكاف أف ينخػرط ىػؤالء فػي المتجمػع كػؿ حسػب طاقاتػو
ْ-
كامكاناتو.
كمف أىـ التكصيات:
يجب أف ينخرط ىذا النكع مف الناس في المجتمػع ففيػو تسػمية
ُ-
ليـل كالحفاظ عم حقكقيـ.
مف الكاجب إبراز ما كرد في القرآف كالسنة لممػة كلمعػالـ حتػ
ِ-
يعرؼ الممحدكف أف الكحييف لـ ييمال ىذه الفئة مف الناس.
إنشاء جمعيات أىمية ترع ىذه الفئػة مػف النػاسل كلػيكف لكػؿ
ّ-
فئة منيـ جمعية خاصة تعن بيـ كبشؤكنيـ.
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ثبت المصادر كالمراجع
ُ .إب ػراىيـ أنػػيسل كآخػػركفل المعجػػـ الكسػػيطل بيػػركتل دار إحيػػاء التػػراث
العربيل طِ.
ِ .أحالـ رجب عبدالغفارل الرعاية التربكية لػذكم االحتياجػات الخاصػةل دار
الفجر لمنشر كالتكزيعل طُ.
ّ .أحمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف عمػػػي بػػػف مكسػػػ البييقػػػي الخراسػػػانيل لت:
ْٖٓق) السنف الكبرلل تحقيؽ :محمد عبدالقادر عطػال بيػركتل لبنػافل
دار الكتب العمميةل طّل ُِْْقل ََِّـ
ْ .أحمػػد بػػف حنبػػؿ بػػف حنبػػؿ بػػف ىػػالؿ بػػف أسػػد الشػػيباني لتُِْ :ق)ل
مسػػػند اإلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿل تحقيػػػؽ :شػػػعيب امرنػػػاؤكطل كآخػػػركفل
بيركتل مؤسسة الرسالةل طُل ُُِْقل ََُِـ.
ٓ .أحمد بف زكريا القزكيني أبكالحسيف الرازم ابف فارسل لتّٗٓ :ىػ).
ٔ .أحمػػػد بػػػف شػػػعيب بػػػف عمػػػي الخرسػػػاني أبكعبػػػدالرحمف النسػػػائيل لت:
َّّق)ل المجتبػػػ مػػػف السػػػنف= السػػػنف الصػػػغرل لمنسػػػائيل تحقيػػػؽ
عبػػػػػدالفتاح أبػػػػػك غػػػػػدةل حمػػػػػبل مكتػػػػػب المطبكعػػػػػات اإلسػػػػػالميةل طِل
َُْٔقل ُٖٔٗـ.
ٕ .أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد ابػػف حجػػرل أبكالفضػػؿل العسػػقالنيل
لتِٖٓ :ىػ)ل التمخيص الحبير في تخريج أحاديػث الرافعػي الكبيػرل دار
الكتب العمميةل طُ.
ٖ .أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد ابػػف حجػػرل أبكالفضػػؿل العسػػقالنيل
لتِٖٓ :ق)ل اإلصػػػابة فػػػي تمييػػػز الصػػػحابةل تحقيػػػؽ :عػػػادؿ أحمػػػد
عبػػػدالمكجكد كعمػػػي محمػػػد معػػػكضل بيػػػركتل دار الكتػػػب العمميػػػة طُل
ُُْٓق.
ٗ .أحمػػد سػػعيد صػػالو ع ػزاـل القتػػاؿ فػػي الكتػػاب كالسػػنة كأثػػره فػػي اممػػةل
باكستافل السندل قسـ الدراسات اإلسالمية جامعة باكستافل ُٓٗٗـ.
َُ .أحمػػد مختػػار عبدالحميػػد عمػػرل لتُِْْ :ىػػػ) بمسػػاعدة فريػػؽ عمػػؿل
معجـ المغة العربية المعاصرل عالـ الكتبل طُل ُِْٗىػل ََِٖـ.
ُُ .إسماعيؿ بف حماد أبكنصر الجكىرمل لتّّٗ:ىػ)ل الصحاح تػاج المغػة
كصػػحاح العربيػػةل تحقيػػؽ أحمػػد عبػػدالغفكر عطػػارل بيػػركتل دار العمػػـ
لممالييفل طْل ُْٕٔىػل ُٕٖٗـ.

ُِ.
ُّ.
ُْ.
ُٓ.
ُٔ.
ُٕ.
ُٖ.
ُٗ.
َِ.
ُِ.
ِِ.
ِّ.
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إسػػماعيؿ بػػف عمػػر ابػػف كثيػػر أبكالفػػداء القرشػػي البصػػرم ثػػـ الدمشػػقيل
لتْٕٕ :ىػػػػ)ل تفسػػػير القػػػرآف العظػػػيـل تحقيػػػؽ محمػػػد حسػػػيف شػػػمس
الديفل بيركتل دار الكتب العمميةل طُ.
إسػػماعيؿ بػػف عمػػر ابػػف كثيػػر أبكالفػػداء القرشػػي البصػػرم ثػػـ الدمشػػقيل
لتْٕٕ :ق) البداية كالنيايةل دار الفكرل َُْٕقل ُٖٔٗـ.
آمػػاؿ صػػادؽل كف ػؤاد أبكحطػػبل نمػػك اإلنسػػاف مػػف مرحمػػة الجنػػيف إلػػ
مرحمة المسنيفل مكتبة امنجمك المصريةل طْ.
أيػػػكب بػػػف مكسػػػ الحسػػػيني القريمػػػي أبكالبقػػػاء الحنفػػػي الكفػػػكمل لت:
َُْٗق)ل الكميػػات معجػػـ فػػي المصػػطمحات كالفػػركؽ المغكيػػةل تحقيػػؽ
عدناف دركيش كمحمد المصرمل بيركتل مؤسسة الرسالة.
بكشيؿ كآخركفل ترجمة الدكتكرة كريماف بديرل امطفاؿ ذكك االحتياجات
الخاصةل القاىرةل عالـ الكتبل طُ.
جابر أبكبكر الجزائرمل أيسػر التفاسػير لكػالـ العمػي الكبيػرل بيػركتل دار
الفكرل ُٔٗٗـ.
الحسيف بػف مسػعكد بػف محمػد بػف الفػراءل أبػك محمػد البغػكم الشػافعيل
لتَُٓ :ق)ل معػػػػالـ التنزيػػػػؿ فػػػػي تفسػػػػير القػػػػرآف= تفسػػػػير البغػػػػكمل
بيركتل دار إحياء التراث العربيل طُل َُِْقل جُ.
الحسػػػيف بػػػف مسػػػعكد بػػػف محمػػػد بػػػف الفػػػراءل أبكمحمػػػد البغػػػكمل لت:
ُٔٓىػػػػػ)ل شػػػػرح السػػػػنةل تحقيػػػػؽ شػػػػعيب امرنػػػػاؤكطل كمحمػػػػد زىيػػػػر
الشاكيشل دمشؽل كبيركتل المكتب اإلسالمي لمنشرل طِ.
حسػيف عبدالحميػػد أحمػد رشػكافل اإلعاقػة كالمعكقػػكفل المكتػب الجػػامعي
الحديثل ََِٗـ.
خيػػػػر الػػػػديف الزركمػػػػيل امعػػػػالـل بيػػػػركتل دار العمػػػػـ لمماليػػػػيفل طٔل
ُْٖٗـ.
سػػعدم أبكحبيػػبل القػػامكس الفقيػػيل دمشػػؽل سػػكريال دار الفكػػرل طِل
َُْٖقل ُٖٖٗـ.
سػػػعيد بػػػف منصػػػكر بػػػف شػػػعبة الخراسػػػاني الجكزجػػػانيل لتِِٕ :ق)ل
التفسير مػف سػنف سػعيد بػف منصػكرل تحقيػؽ :د .سػعد بػف عبػداهلل بػف
عبػػدالعزيز آؿ حميػػدل دار الصػػميعي لمنشػػر كالتكزيػػعل طُل ُُْٕقل
ُٕٗٗـ.

ِْ.
ِٓ.
ِٔ.
ِٕ.
ِٖ.
ِٗ.

َّ.
ُّ.
ِّ.

ّّ.
ّْ.
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عادؿ عز الديف امشػكؿل عمػـ نفػس النمػك مػف الجنػيف إلػ الشػيخكخةل
مكتبة امنجمك المصرية.
عبػػدالرحمف ابػػف أبػػي بكػػرل جػػالؿ الػػديف السػػيكطيل لبػػاب النقػػكؿ فػػػي
أسباب النزكؿل بيركتل دار إحياء العمكـل طّل َُٖٗـ.
عبدالرحمف بف عمي بف محمدل جماؿ الديف أبػكالفرج ابػف الجػكزمل لت:
ٕٗٓق)ل زاد المسػػػير فػػػي عمػػػـ التفسػػػيرل تحقيػػػؽ عبػػػدالرزاؽ الميػػػدمل
بيركتل دار الكتاب العربيل طُل ُِِْق
عبدالرحمف عبيد عكض مصقرل الغذاء كالتغذية لمنشكر أكاديميا).
عبػػػداهلل بػػػف محمػػػد عبدالسػػػالـ بػػػف خػػػاف أبكالحسػػػف المبػػػاركفكرمل لت:
ُُْْىػػػ)ل مراعػػاة المفػػاتيو شػػرح مشػػكاة المصػػابيول بنػػارسل الينػػدل
إدارة البحكث العممية كالدعكة كاالقتناءل الجامعة السمفيةل طّ.
عبدالممؾ بف ىشػاـ بػف أيػكب أبكمحمػد الحميػرم المعػافرمل لت)ُِّ :
السػػيرة النبكيػػة البػػف ىشػػاـل تحقيػػؽ مصػػطف السػػقا كاب ػراىيـ امبيػػارم
كعبػػدالحفيظ الشػػمبيل مصػػرل مطبعػػة مصػػطف البػػابي الحمبػػي كأكالدهل
طِل ُّٕٓقل ُٓٓٗـ.
عمي بف لسػمطاف) محمػد أبػك الحسػف نػكر الػديف المػال اليػركم القػارمل
لتَُُْ :ىػ)ل مرقاة المفاتيو شرح مشكاة المصابيول بيركتل لبنػافل
دار الفكرل طُل ُِِْىػل ََِِـ.
عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد أبكالحسفل ابف امثيػر الجػزرمل لت:
َّٔق)ل أسد الغابة في معرفة الصحابةل تحقيؽ :عمػي محمػد معػكض
كعادؿ أحمد عبدالمكجكدل دار الكتب العمميةل طٓل ُْٗٗـ
عمػػي بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػيل أبكالحس ػف الكاحػػدمل النيسػػابكرمل
الشػػػافعي لتْٖٔ :ق)ل الكسػػػيط فػػػي تفسػػػير القػػػرآف المجيػػػدل تحقيػػػؽ
الشيخ عمي محمد بيركتل لبنػافل دار الكتػب العمميػةل طُل لُُْٓقل
ُْٗٗـ).
عمػػي بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػيل أبكالحسػػف الكاحػػدمل النيسػػابكرمل
الشػػافعي لتْٖٔ :ق)ل أسػػباب نػػزكؿ الق ػرآفل تحقيػػؽ :كمػػاؿ بسػػيكني
زغمكؿل بيركتل دار الكتب العمميةل طُل ُُُْق
عمي بف الحسف بف ىبة اهلل بف عبداهلل أبكالقاسـ الشافعي ابف عساكرل
لتُٕٓ :ق)ل تاريخ دمشػؽل تحقيػؽ :عمػرك بػف غرامػو العمػكرمل دار
الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعل ُُْٓقل ُٓٗٗـ.
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عمي بف محمد بػف حبيػب البغػدادم أبكالحسػف المػاكردمل لتَْٓ :ق)
الحػػػاكم الكبيػػػرل تحقيػػػؽ عمػػػي محمػػػد عػػػكضل كآخػػػركفل الناشػػػر :دار
الكتاب العمميةل بيركتل لبنافل طُل ُُْٗقل ُٗٗٗـ.
المبػػػارؾ بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػدالكريـ الشػػػيباني مجػػػد الػػػديف
أبكالسػػعادات ابػػف امثيػػرل الجػػزرمل لتَٔٔ :ىػػػ)ل النيايػػة فػػي غريػػب
الحػػديث كامثػػرل تحقي ػؽ طػػاىر أحمػػد ال ػزاكم كمحمػػكد محمػػد الطنػػاحيل
بيركتل المكتبة العمميةل ُّٗٗىػلُٕٗٗـ.
مجدم عزيػز إبػراىيـل منػاىج تعمػيـ ذكم االحتياجػات الخاصػةل القػاىرةل
مكتبة امنجمك المصرية.
محمد الربيعػيل الكارثػة كاإلنسػافل الككيػتل سمسػمة كتػب ثقافيػة شػيرية
يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب.
محمد المجذكبل عممػاء كمفكػركف عػرفتيـل شػب ار مصػرل دار االعتصػاـ
كدار النصر لمطباعة اإلسالمية.
محمد المدعك بعبدالرؤكؼ بف تاج العػارفيف بػف عمػي بػف زيػف العابػديف
الحػػػدادم المنػػػاكمل زيػػػف الػػػديف لتَُُّ :ىػػػػ)ل فػػػيض القػػػدير شػػػرح
الجامع الصغيرل مصرل المكتبة التجارية الكبرلل طُ.
محمػػػد اليػػػافكمل الشػػػيخ أحمػػػد ياسػػػيفل فمسػػػطيفل القػػػدسل دار اآلبػػػاء
لمتكزيع كالنشرل طُ.
محمد بف أحمد بف أبي بكػر بػف فػرح امنصػارم شػمس الػديف الخزرجػي
أبكعبداهلل القرطبيل لتُٕٔ :ىػ)ل الجامع محكاـ القرآفل تحقيؽ :أحمد
البردكني كابراىيـ أطفيشل القاىرةل دار الكتب المصريةل طِ.
محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شػمس امئمػة السرخسػيل لتّْٖ :ىػػ)ل
المبسكطل بيركتل دار المعرفةل ُُْْىػل ُّٗٗـ.
محمد بف أحمد بف عثماف بف قايمازل شمس الديف أبك عبد هلل الذىبيل
لتْٕٖ :ق)ل سػػػير أعػػػالـ النػػػبالءل مجمكعػػػة مػػػف المحققػػػيف بإشػػػراؼ
الشػػيخ شػػعيب امرنػػاؤكطل بيػػركتل مؤسسػػة الرسػػػالةل طّل َُْٓقل
ُٖٓٗـ.
محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػك عبػػػداهلل البخػػارم الجعفػػيل صػػحيو البخػػػارمل
لالجامع المسند الصحيو المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صػم اهلل عميػو
كسمـ كسننو كأيامو)ل تحقيؽ محمد زىيػر بػف ناصػر الناصػرل دار طػكؽ
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النجػػاة لمصػػكرة عػػف السػػمطانية بإضػػافة تػػرقيـ محمػػد ف ػؤاد عبػػدالباقي)ل
طُ.
محمػػد بػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف كثيػػر اآلممػػي أبػػك جعفػػر الطبػػرمل لت:
َُّىػػػ)ل جػػامع البيػػاف فػػي ت كيػػؿ الق ػرآفل تحقيػػؽ أحمػػد محمػػد شػػاكرل
مؤسسة الرسالة لمنشرل طُ.
محمػػػد بػػػف حبػػػاف بػػػف أحمػػػد التميمػػػي أبكحػػػاتـ الػػػدارمي البسػػػتيل لت:
ِّٓق)ل صػػػػحيو ابػػػػف حبػػػػاف بترتيػػػػب ابػػػػف بمبػػػػافل تحقيػػػػؽ :شػػػػعيب
امرنؤكطل بيركتل مؤسسة الرسالة لمنشرل طِل ُُْْقل ُّٗٗـ
محمد بػف سػعد بػف منيػع أبكعبػداهلل الياشػميل لتَِّ :ق)ل الطبقػات
الكبػػرلل تحقيػػؽ :محمػػد عبػػدالقادر عطػػال بيػػركتل دار الكتػػب العمميػػةل
طُل َُُْقل َُٗٗـ
محمػػػػد بػػػػف عبػػػػدالقادر الػػػػرازمل زيػػػػف الػػػػديف أبكعبػػػػداهلل الحنفػػػػيل لت:
ٔٔٔق)ل مختار الصحاحل تحقيؽ يكسؼ الشيخ محمدل بيركتل صيدال
المكتبة العصريةل الدار النمكذجيةل طٓل َُِْقل ُٗٗٗـ.
محمد بف عبداهلل بف محمد بف حمدكيػول أبكعبػداهلل الحػاكـ النيسػابكرمل
لتَْٓ :ىػ)ل المستدرؾ عمػ الصػحيحيفل تحقيػؽ مصػطفي عبػدالقادر
عطال بيركتل دار الكتب العمميةل طُ.
محمد بف عمي بف محمد الشككاني اليمني لتَُِٓ :ق)ل فتو القػدير
الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسيرل دمشؽل كبيركتل دار
ابف كثيرل كدار الكمـ الطيبل طُل ُُْْق.
محمػد بػػف عمػي بػػف محمػد الفػػاركقي التيػانكم الحنفػػي لتُُٖٓ :ق)ل
كشػػاؼ اصػػطالحات الفنػػكف كالعمػػكـل تحقيػػؽ د .عمػػي دحػػركجل بيػػركتل
مكتبة لبناف ناشركفل طُل ُٔٗٗـ.
محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػف أبكعبػػداهلل التيمػػي فخػػر الػػديف ال ػرازمل لت:
َٔٔق)ل مفػػاتيو الغيػػب= التفسػػير الكبيػػرل بيػػركتل دار إحيػػاء الت ػراث
العربيل طّل َُِْق.
محمػػد بػػف عيس ػ بػػف سػػكرة أبكعيس ػ الترمػػذمل لتِٕٗ :ىػػػ)ل سػػنف
الترمػػذمل تحقيػػؽ :أحمػػد محمػػد شػػاكرل كآخػػركفل مصػػرل شػػركة مكتبػػة
كمطبعة مصطفي البابي الحمبيل طِ.
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محمػػد بػػف محمػػد بػػف مصػػطف أبكالسػػعكدل لتِٖٗ :ق)ل تفسػػير أبػػي
السعكدل إرشاد العقؿ السميـ إل مزايا الكتاب الكريـل بيركتل دار إحيػاء
التراث العربي.
محمػػػد بػػػف محمػػػد عبػػػدالرازؽ الحسػػػيني الزبيػػػدمل لالممقػػػب بمرتضػػػي
الزبيدمل تَِٓىػ) تاج العركس مف جكاىر القامكسل تحقيؽ مجمكعة
مف المحققيفل دار اليداية.
محمد بف يزيد أبكعبداهلل ابف ماجة القزكينيل لتِّٕ :ىػػ)ل سػنف ابػف
ماجةل تحقيؽ :شعيب امرناؤكط كآخركفل دار الرسالة العالميةل طُ.
محمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف عمػػي أبكحيػػاف امندلسػػيل لتْٕٓ :ق)ل البحػػر
المحػػيط فػػي التفسػػيرل تحقيػػؽ صػػدقي محمػػد جميػػؿل بيػػركتل دار الفكػػر
لمنشرل طُل َُِْق.
محمد جاسـ محمدل المدخؿ إلػ عمػـ الػنفس العػاـل امردفل دار الثقافػة
لمنشر كالتكزيعل طُل ََِْـ.
محمد رشيد بف عمػي رضػال لتُّْٓ :ىػػ)ل تفسػير القػرآف الكػريـ لت:
فسير المنار)ل مصرل نشر الييئة المصرية العامة لمكتابل َُٗٗـ.
محمػػػد سػػػالمة غبػػػارمل رعايػػػة الفئػػػات الخاصػػػةل اإلسػػػكندريةل المكتػػػب
الجامعي الحديثل ََِّـ.
محمد عمي الصابكنيل صفكة التفاسيرل القاىرةل دار الصابكني لمطباعػة
كالنشر.
مدحت محمد أبكالنصرل ت ىيؿ كرعاية متحػدم اإلعاقػةل مصػر الجديػدةل
يترؾ لمنشر كالتكزيعل طُ.
مسػػػمـ بػػػف حجػػػاج القشػػػيرمل أبػػػك الحسػػػيف النيسػػػابكرمل لتُِٔ :ىػػػػ)
المسػػند الصػػحيو المختصػػر بنقػػؿ العػػدؿ عػػف العػػدؿ إلػ صػػم اهلل عميػػو
كسمـل تحقيؽ محمد فؤاد عبدالباقيل بيركتل دار إحياء التراث العربي.
مصػػطف إب ػراىيـل كآخػػركف لمجمػػكع المغػػة العربيػػة)ل المعجػػـ الكسػػيطل
القاىرةل دار الدعكة.
معجـ مقاييس المغةل تحقيؽ عبدالسالـ محمد ىاركفل دار الفكر.
مقبػؿ بػف ىػادم بػػف مقبػؿ اليمػداني الػكادعيل لتُِِْ :ق)ل صػػحيو
المسند مػف أسػباب النػزكؿل القػاىرة مكتبػة ابػف تيميػةل طْل َُْٖقل
ُٕٖٗـ.
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ٖٔ .كزارة امكقػػػػاؼ كالشػػػػؤكف اإلسػػػػالميةل المكسػػػػكعة الفقييػػػػة الككيتيػػػػةل
الككيتل دار السالسؿل طِل ُِْٕق.
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aljanin 'iilaa alshaykhukhati, maktabat al'anjilu
almisriati.
25. eabdalrahman aibn 'abi bakr, jalal aldiyn alsuyuti,
libab alnuqul fi 'asbab alnuzul, bayrut, dar 'iihya'
aleulumi, ta3, 1980m.
26. eabdalrahman bin ealiin bin muhamad, jamal aldiyn
'abualfaraj abn aljuzi, (t: 597hi), zad almasir fi eilm
altafsiri, tahqiq eabdalrazaaq almahdi, bayrut, dar
alkitaab alearabii, ta1, 1422h.
27. eabdalrahman eubayd eawad musaqra, alghidha'
waltaghdhia (minshur 'akadimya).
28. eabdallah bin muhamad eabdalsaalim bin khan
'abawalhasan almubarikifuri, (t: 1414h), muraeaat
almafatih sharh mishkaat almasabihi, bnaris, alhindi,
'iidarat albuhuth aleilmiat waldaewat walaiqtina',
aljamieat alsalafiata, ta3.
29. eabdalmalik bin hisham bin 'ayuwb 'abumuhamad
alhamyri almueafiri, (t: 213) alsiyrat alnabawiat liaibn
hisham, tahqiq mustafaa alsaqaa wa'iibrahim al'abyarii
waeabdalhafiz alshalbi, masra, matbaeat mustafaa albabi
alhalabi wa'awladuhu, ta2, 1375h, 1955m.

716
30. eali bin (sultan) muhamad 'abu alhasan nur aldiyn
almula alharawiu alqarry, (t: 1014h), murqaat almafatih
sharh mishkaat almasabihi, bayrut, lubnan, dar alfikr,
ta1, 1422hi, 2002m.
31. eali bin 'abi alkaram muhamad bin muhamad
'abawalhasani, abn al'uthir aljuziri, (t: 630hi), 'asad
alghabat fi maerifat alsahabati, tahqiqu: eali muhamad
mueawad waeadil 'ahmad eabdalmawjudi, dar alkutub
aleilmiati, ta5, 1994m
32. eali bin 'ahmad bin muhamad bin eulay,
'abawalhasan alwahidi, alnaysaburi, alshaafieiu (t:
468hi), alwasit fi tafsir alquran almajid, tahqiq alshaykh
eali muhamad bayrut, lubnan, dar alkutub aleilmiati, ta1,
(1415h, 1994mu).
33. eali bin 'ahmad bin muhamad bin eulay,
'abawalhasan alwahidi, alnaysaburi, alshaafieiu (tt:
468hi), 'asbab nuzul alqurani, tahqiqu: kamal basyuni
zighlul, bayrut, dar alkutub aleilmiati, ta1, 1411h
34. eali bin alhasan bin hibat allh bin eabdallah
'abawalqasim alshaafieii aibn easakiri, (t: 571hi), tarikh
dimashqa, tahqiqa: eamru bin gharamih aleamuri, dar
alfikr liltibaeat walnashr waltawzie, 1415h, 1995m.
35. eali bin muhamad bin habib albaghdadi 'abualhasan
almawirdi, (t: 450h) alhawi alkabira, tahqiq eali
muhamad eawad, wakhrun, alnaashir: dar alkitaab
aleilmiati, bayrut, lubnan, ta1, 1419h, 1999m.
36. almubarak bin muhamad bin muhamad bin
eabdalkarim alshaybani majd aldiyn 'abualsaeadat aibn
al'athir, aljazari, (t: 606h), alnihayat fi gharib alhadith
wal'athra, tahqiq tahir 'ahmad alzaawi wamahmud
muhamad altanahi, bayrut, almaktabat aleilmiati,
1399h,1979m. 37. majdi eaziz 'iibrahim, manahij taelim
dhawi aliahtiajat alkhasati, alqahirati, maktabat al'anjilu
almisriati.
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38. muhamad alrubiei, alwarithat wal'iinsani, alkuayti,
silsilat kutub thaqafiat shahriat yasdiruha almajlis
alwataniu lilthaqafat walfunun waladab.
39. muhamad almajdhubi, eulama' wamufakirun
earafathum, shubra masra, dar aliaetisam wadar alnasr
liltibaeat al'iislamiati.
40. muhamad almadeui bieabdalrawuwf bin taj alearifin
bin eali bin zayn aleabidin alhadaadii almanawi, zayn
aldiyn (t: 1031h), fayd alqadir sharh aljamie alsaghira,
masir, almaktabat altijariat alkubraa, ta1.
41. muhamad alyafwi, alshaykh 'ahmad yasin, filastin,
alqudsu, dar alaba' liltawzie walnashri, ta1.
42. muhamad bin 'ahmad bin 'abi bakr bin farah
al'ansarii shams aldiyn alkhazrajii 'abueabdallah
alqurtubi, (t: 671h), aljamie li'ahkam alqurani, tahqiqu:
'ahmad albarduni wa'iibrahim 'atfish, alqahirata, dar
alkutub almisriati, ta2.
43. muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl shams al'ayimat
alsarukhsi, (t: 483h), almabsut, birut, dar almaerifati,
1414hi, 1993m.
44. muhamad bin 'ahmad bin euthman bin qaymaz,
shams aldiyn 'abu eabd lilah aldhahbi, (t: 748hi), sayr
'aelam alnubala'i, majmueat min almuhaqiqin bi'iishraf
alshaykh shueayb al'arnawuwta, bayrut, muasasat
alrisalati, ta3, 1405h, 1985m.
45. muhamad bin 'iismaeil 'abu eabdallah albukhariu
aljaeafi, sahih albukhari, (aljamie almusnad alsahih
almukhtasar min 'umur rasul allah salaa allah ealayh
wasalam wasunanuh wa'ayaamuhu), tahqiq muhamad
zuhayr bin nasir alnaasir, dar tawq alnajaa (msawarat
ean alsultaniat bi'iidafat tarqim muhamad fuad
eabdalbaqi), ta1.
46. muhamad bin jarir bin yazid bin kathir alamli 'abu
jaefar altabri, (t: 310h), jamie albayan fi tawil alquran,
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tahqiq 'ahmad muhamad shakir, muasasat alrisalat
lilnashri, ta1.
47. muhamad bin hibaan bin 'ahmad altamimi 'abuhatim
aldaarimii albasti, (t: 352hi), sahih aibn hibaan bitartib
aibn bilban, tahqiqi: shueayb al'arnawuwta, bayrut,
muasasat alrisalat lilnashri, ta2, 1414h, 1993m
48. muhamad bin saed bin manie 'abueabdallah
alhashimi, (t: 230hi), altabaqat alkubraa, tahqiqu:
muhamad eabdalqadir eataa, bayrut, dar alkutub
aleilmiati, ta1, 1410h, 1990m.
49. muhamad bin eabdalqadir alraazi, zayn aldiyn
'abueabdallah alhanafii, (t: 666hi), mukhtar alsahahi,
tahqiq yusif alshaykh muhamad, bayrut, sayda,
almaktabat aleasriati, aldaar alnamudhajiat, ta5, 1420h,
1999m.
50. muhamad bin eabdallah bin muhamad bin hamduyhi,
'abueabdallah
alhakim
alniysaburi,
(t:
405h),
almustadrik
ealaa
alsahihayni,
tahqiq
mustafi
eabdalqadir eataa, bayrut, dar alkutub aleilmiati, ta1.
51. muhamad bin ealiin bin muhamad alshuwkanii
alyamanii (t: 1250hi), fath alqadir aljamie bayn faniyi
alriwayat waldirayat min eilm altafsiri, dimshqa,
wabayrut, dar abn kathirin, wadar alkalm altayibi, ta1,
1414h.
52. muhamad bin eali bin muhamad alfaruqii altahanwiu
alhanafii (ta: 1158hi), kashaaf aistilahat alfunun
waleulumu, tahqiq da. eali dahruji, bayrut, maktabat
lubnan nashirun, ta1, 1996m.
53. muhamad bin eumar bin alhasan 'abueabdallah
altaymi fakhr aldiyn alraazi, (t: 606h), mafatih alghib=
altafsir alkabira, bayrut, dar 'iihya' alturath alearabii,
ta3, 1420h.
54. muhamad bin eisaa bin surat 'abueisaa altirmidhi, (t:
279h), sunan altirmidhi, tahqiqu: 'ahmad muhamad

716
shakir, wakhrun, masr, sharikat maktabat wamatbaeat
mustafi albabi alhalbi, ta2.
55. muhamad bin muhamad bin mustafaa 'abwalsaeud,
(t: 982hi), tafsir 'abi alsaeud, 'iirshad aleaql alsalim 'iilaa
mazaya alkitaab alkarim, bayrut, dar 'iihya' alturath
alearabii.
56. muhamad bin muhamad eabdalraaziq alhusayni
alzubaydi, (almulaqab bimurtadi alzubidi, t205hi) taj
alearus min jawahir alqamus, tahqiq majmueat min
almuhaqiqina, dar alhidayti.
57. muhamad bin yazid 'abueabdallah aibn majat
alqazwini, (t: 273h), sunan aibn majata, tahqiqu: shueayb
al'arnawuwt wakhrun, dar alrisalat alealamiati, ta1.
58. muhamad bin yusif bin eali 'abuhian al'andalsi, (t:
745hi), albahr almuhit fi altafsiri, tahqiq sidqi muhamad
jamil, birut, dar alfikr lilnashri, ta1, 1420h.
59. muhamad jasim muhamadu, almadkhal 'iilaa eilm
alnafs aleami, al'urdunu, dar althaqafat lilnashr
waltawziei, ta1, 2004m.
60. muhamad rashid bin ealiin rida, (t: 1354h), tafsir
alquran alkarim (ta: fasiar almunar), masir, nashr
alhayyat almisriat aleamat lilkitabi, 1990m.
61. muhamad salamat ghabari, rieayat alfiaat alkhasati,
al'iiskandiriati, almaktab aljamieii alhadithi, 2003m.
62. muhamad eali alsaabuni, safwat altafasira,
alqahirata, dar alsaabuni liltibaeat walnashri.
63. mdahat muhamad 'abualnasar, tahil warieayat
mutahadiy al'iieaqati, misr aljadidatu, yutrak lilnashr
waltawziei, ta1.
64. mislim bin hajaj alqushayri, 'abu alhusayn
alniysaburi, (t: 261hi) almusnid alsahih almukhtasar
binaql aleadl ean aleadl 'iilaa salaa allah ealayh
wasalama, tahqiq muhamad fuad eabdalbaqi, bayrut, dar
'iihya' alturath alearabii.
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65. mustafaa 'iibrahim, wakhrun (majmue allughat
alearabiati), almuejam alwasiti, alqahirata, dar
aldaewati.
66. muejam maqayis allughati, tahqiq eabdalsalam
muhamad harun, dar alfikri.
67. muqbil bin hadi bin muqbil alhamdanii alwadiei, (t:
1422h), sahih almusanad min 'asbab alnuzuli, alqahirat
maktabat aibn taymiat, ta4, 1408h, 1987m.
68. wizarat al'awqaf walshuwuwn al'iislamiati,
almawsueat alfiqhiat alkuaytiati, alkuaytu, dar alsalasila,
ta2, 1427h.

